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Aí temos o apanhado para 2013 de 

lugares para se comer 
veganamente em Brasília. Essa lista 

é o resultado concreto da nossa 
rede de contrabando de 

informações e solidariedade 
vegana, desde sempre, o principal 
objetivo do Distrito Vegetal. Dessa 
vez, conseguimos listar mais de 90 

lugares para você comer sem 
derivados de animais. Acho que é 

bastante coisa pra nossa cidade. Da 
junk food colonialista ao 

crudivorismo asceta, do restaurante 
gourmet à barraca de rua, tem pra 

todos os gostos. 
Mais detalhes em 

www.distritovegetal.wordpress.com 
 

lista de lanchonetes 
com opções veganas 
- Café Corbucci – 203 norte – Até hoje, o 
único estabelecimento 100% vegan na cidade. 
- Sky’s – 106 sul, 716 norte e 312 sul – 
Hamburger, açaí e batata frita. A santíssima 
trindade da junk food vegan. 
- The Plates – 706 norte –Melhor hamburger 
vegan do cerrado. 
- Fifties – Píer 21/Park Shopping – Filial 
paulistana de hamburgueria refinada. 
- Three Burgers – 413 norte – Hambúrguer 
feito com shiitake, shimeji, berinjela e batata-
baroa. 
- Submore – 211 sul e 115 norte –Sanduíche 
vegan de nome “veggie” com pasta de homus e 
legumes grelhados. 
- Germinar – 202 norte – pra comer opções 
vivas, leites e queijos vegetais. Sensacional. 
- Ômega 3 - 413 norte. escondidinho de  
 
shimeji, sanduíche vegan de cogumelos, leite de 
castanha, açaí, torta de banana integral, delícia 
de morango, creme de abacate… ufa!  
- Estação do Guaraná – 106 Sul – Salada, 
Açaí, Batata Frita. 
 
 
- Marietta – 103 sul, 214 norte, 210 sul, qi 09 
lago, terraço shopping, iguatemi, park 
shopping, casa park, conjunto nacional.  salada 
daquelas de montar. No café dá pra pedir o 
sanduíche de shitake  
- Temakerias - tem uma porrada espalhada 
pelo Plano. o lance é pedir um cone de shitake e 
uma sopinha de tofu.  
- Habib’s - 506 Norte – Homus com Batata 
Frita.  
- Green’s – 303 norte e 202 sul – não é muito 
legal pra almoçar se você é vegan. Mas o jantar 
tá caprichado. Além dos caldos, tem mais de 
um sanduíche quente com tofu que é uma 
delícia. 
- Balaio – 201 N – Tem um sanduíche de 
shitake muito gostoso e umas coisas lá podem 
ser feitas com leite de soja (capuccino, etc). 
- Acarajé - Torre de TV quiosque da ponta 
esquerda – com vatapá (sem camarão) e 
saladinha. 
- Pastel de Palmito – Feira do Guará – 
gostoso até pra quem não gosta de palmito, pra 
quem curte caldo de cana é uma boa também. 
- Pastelaria do Caio – Torre de TV – Tem 
pastel de palmito, que você pode combinar com 
um caldo de cana. 
- Ilha do Pastel – Venâncio 2000  (que tem 
inclusive prato feito vegan) tem o palmito, 

palmilho, soja, sojamilho… além da sensacional 
limonada suíça, a melhor do mundo. 
- Pastel de Vento – 407 – monte o seu pastel 
vegan e peça um açaí. 
- Burger Gourmet - 412 norte- Hamburger 
vegan com buffet de saladas.  
- Martinica Café – 303 norte – duas sopas  
 
veganas, tapioca que pode ser feita com azeite 
+ tomate seco comer.  
- Tapiocaria do Sertão – 311 norte – eles 
têm quatro sabores salgados com proteína de 
soja – 
 Naturale – 106 norte. Ótimo lugar pra 
comprar quitutes veganos.  
- o (sobre) Natural, UnB, que tem torta de 
berinjela  e quibe de soja:  
- Bistrô Bom Demais - no CCBB: tem sopa 
de abóbora e gengibre, batata e alho-poró e 
creme de coentros, sanduíche de homus, 
 - Quituart - QI 9 do lago norte –uma 
tendinha árabe lá e tem o sushi vegan, dá pra 
pedir o famigerado barquinho de soja.  
- Sabor Café - SBN – tem açaí da La Nieve e 
dá pra pedir tapioca com azeite.  
- Fast Nature – 313 norte – tem açaí (bem 
gostoso) e rola de pedir vitaminas com leite de 
soja. 
 
 
- Bendito Suco - 413 norte – tem açaí, muitos 
sucos deliciosos e rola de pedir vitaminas com 
leite de soja. 
- Nazareth café - Setor de Radio e TV Sul – 
Multiempresarial Bloco O – sanduíches pra 
montar 
- Kikebab – 110 Norte Bloco B loja 38 – Kebab 
de vegetais e falafel. Delícia! 
- Falafel da Torre – Setor Hoteleiro Sul – 
Mais um lugar pra comer um falafelzinho. 
- Dudu Bar – 303 sul - Tem opções veganas, 
com indicação no cardápio.  
- Tacolino – Pier 21 –Peça pra tirar o queijo 
do Burrito Veggie.   
- Café da Livraria – UnB – Rola um pastel 
assado de legumes, boa companhia pra tomar 
um café e matar aula. 
- Caldo de Rua – 410 Norte – Todo dia tem 
uma opção vegetariana, nem todo dia é vegana. 
- Macarrão na Rua – 206 Norte – pelo que 
indicaram tem um macarrão ao sugo que é  
 
vegano. 
- Bomboniere Pollylau – ICC sul na UnB – 
Salgados veganos. Inclusive o famoso empadão 
de palmito 
- Marvin – 110 Norte, Casa Park, etc.  Peça seu 
hamburger preparado sem queijo e sem ovo na 
receita 

- Pastelândia/Famiglia Regina – Píer 21 – 
Você que escolhe os ingredientes do seu pastel. 
- Bistrô Bom Demais – Sebrae Nacional 605 
sul -  Tem acompanhamentos, salgados e 
cappuccinos veganos. 
- Yogzen – 107 sul – tem no cardápio 
sanduíches veganos.  
- Caferô -  307 Norte –  Rola uns congelados 
vegetarianos e veganos, e aceita encomendas de 
leites vegetais. Pizza com tofupiry e caldos! 
- Jonnie Burger – Sudoeste e Águas Claras -
 O veggie é vegano. 
- Pastelaria 100 sabores - Av. Castanheiras 
Quadra 103 lote 1060 Lj 11 – Ed. Villa Mall – 
Águas Claras.  Dá para fazer o seu. 
- Pastel Mix – 107 sul -  dá pra pedir o sabor 
azeitona e palmito, além do de banana com 
canela. 
- Salim Sou Eu - 405 sul – lugar novo pra 
sanduiches de falafel:  
- Quiznos – Taguatinga shopping e 311 norte 
– Peça sem o queijo e sem molho de alho, que 
fica vegan.  
- Sappori Paulista - 113/114 norte –  tem um 
sanduba chamado “bauru vegetariano”. 
- Zahia, Deck Norte, Lago Norte com 
sandubas e pratos de falafel. 
- Subway – em quase toda esquina – pra  
 
 
quem tem preguiça de fazer um pão com alface 
em casa. 
 
lista de restaurantes 
com opções veganas 
- Sabor Vital – 316 norte – Restaurante 
vegetariano relativamente simples. O lance é 
que cada uma das coisinhas que eles servem é 
deliciosamente bem-feita. 
- Amor a natureza – 311 norte – restaurante 
vegetariano com opções veganas. Cuidado! A 
feijoada não é vegan. 
- Boa saúde - 702 norte Bl.D Loja 128 e 
Taguatinga Sul – Melhor bife de gluten da 
cidade. Preço camarada e folgas aos sábados. 
- Fogão chinês – 402 norte, bloco E – comida 
chinesa. self-service no almoço todos os dias, 
tele entrega e não fecha a tarde.33270064 
ou32017283.  
- Girassol- 409 sul- restaurante e pequeno 
empório de coisas naturebas com  opções 
veganas. As noites rola um rodízio de sopa 
muito gostoso. 
- Bhumi - 113 Sul – tem vários pratos veganos. 
- Greens - 303 norte – A salada é deliciosa 
mas não é sempre que tem alguma coisa vegan 
interessante.  



- Manara - 706 norte – tem falafel, hommus, 
babaganuche e esfirra de chicória.  
- Empório Manara – 706 norte – ao lado do 
Manara. 
- Natureto - 405 norte, 403 sul e 116 norte – 
Bem parecido como greens. Costuma ter mais 
opções vegan.  
- Terra viva - 202 norte – restaurante 
vegetariano e pizzaria. Muitas coisas com 
queijo, entretanto. 
- Rei do Glúten – 411 sul – restaurante 
vegetariano. Como o nome diz, várias opções 
diferentes de Glúten. 
- Quinoa - SRTVS – restaurante vegetariano.  
- Lagash – 308 Norte – restaurante árabe 
meio facada, mas com um inequecível quibe de 
batata.  
- Flor de lótus – 102 norte – muito gostoso.  
Entrega almoço no plano, o cardápio é 
atualizado 
diariamente http://www.restauranteflordelotu
s.com.br/ 
- El Paso Texas – 404 sul, Terraço Shopping 
e 110 Norte – dá pra comer nachos com 
guacamole, salsa roja e bean dip, chimichangas 
sem queijo  e tacos só com salada. 
-  Pequim – 405 Norte – rolinho primavera 
(só tem uma opção: de verduras), além de 
pratos ótimos à base de tofu. 
- Long – 405 Sul -  tem uma seçãozinha do 
cardápio voltada só para opções vegetarianas. 
 
- Long Fu, 402 sul  –macarrão de arroz, 
batata frita também que tem amendoim e 
gengibre, uma beringela deliciosa e vários 
pratos com tofu.  
- A Tribo - 105 norte – possui uma coisa legal 
que é ter opções veganas de comida bem 
brasileira. 
- Chilli pepper –215 Sul – Rango Mexicano 
que você pode pedir tudo sem carne e/ou 
derivados de animais.  
- Empório Árabe Restaurante – Avenida 
das Castanheiras 1060, Loja 24 – Edificio Vila 
Mall – Águas Claras – Telefone:(61) 3436 0063 
– rola um falafel supimpa. 
- Mittelalter – 203 Norte: Tem duas opções 
de risoto vegano. 
- Salad Creations – Brasília Shopping e Park 
Shopping – Salada pra montar  e tem  um wrap 
chamado “Veggie Wrap”. 
- Mucho gusto, embaixo da Palato, 309 
norte, México gostoso, só lembrar de pedir sem 
queijo. 
- Restaurante Universitário – UnB  você 
não passou 5 anos comendo lá todo dia, vai 
adorar a silverinha de soja. 
- Club Nature – Setor de Clube, ao lado do 
Píer 21 – Self Service de comida “natural”. 

- Yakisso-bah – 210N – Tem um cardápio 
vegan e fazem delivery. 
 
- Livraria Sebinho – 406 Norte – Tem um 
bistrô que (quase) sempre serve opção vegana 
no almoço; 
- Seletti – no Pátio Brasil, eles fazem um prato 
com hambúrguer vegano. 
- Mixido:  402 sul – é um fast food que faz 
mesmo um mexidão vegetariano, - Haná – 
408 sul. Eles tem um yakisoba de legumes, 
cogumelos e tofu delicioso e gigantesco, 
espetinho de berinjela.  
- New Koto - 212 Sul -  rolinho primavera, 
guioza, tempurah de legumes e shitake. muito 
elogiado. 
 
lista de pizzarias com 
opções veganas 
- Francesca pizzaria artesanal: 
Condomínio Quintas do Alvorada e Vila  
Planalto. Tem pizza vegana.  
- La Fornacella, 312 Norte:  Tem duas opções 
de pizza automaticamente vegana:   
- Klango do Cerrado – 208N – faz pizza 
vegana com mandiojeko graças. 
- Santa Pizza, 207 sul: tem uma pizza 
vegetariana que já vem sem queijo.  
- Pizza Mais – 213 sul. Servem pizza com  
 
massa vegana e uma quantidade generosa de 
mandiokejo em cima.  
- Pianino, 411 sul. sabores com cogumelos, 
tomate seco e abobrinha. 
- Dona Lenha, 201 sul, terraço shopping. tem 
uma pizza de 3 cogumelos. 
- Terra Viva, na 202 norte, que tem pizza 
vegana.  
- Pizza a Bessa, quadra 103 sudoeste, opções 
veganas se você customizar.  
- Naturetto Família, 403 sul,  você pode 
montar suas pizzas com tofu.  
- Baco Pizzaria, 309 norte, boa vontade em  
fazer pizza sem queijo. 
- Uno Fratello, na 110 norte, atendem super 
bem na hora depedir pra tirar queijo de alguns 
sabores. 
 
lista de sorveterias 
com opções veganas 
- Palazzo – 706 norte. Um absurdo o 
chocolate de soja dos caras. 
 - Palato – 309 norte e 412 norte - sorvetes de 
fruta e tal. 

 - Sorbê – 404 norte, 211 sul – rola uns 
sorvetes artesanais vegan  
- Napolitá - 311 norte – tem a opção de 
sorvete sem lactose e tem até site. 
 -  Sottile Gelato – Rua das Pitangueiras lote 
05 (em frente a estação Arniqueiras do metrô – 
águas claras). Os sorvetes são feitos à base de 
soja nos sabores chocolate (ferrero Rocher), 
morango, coco,morango e maracujá.  
 - Delícias do Cerrado – 212 sul – tem várias 
opções sem leite, com frutas bem diferentes. 
(tem pequi? eca!) 
 - Torteria di Lorenza – 214 e 115 norte –
 aparentemente, em dois sabores de sorvetes 
sem leite, Morango e Açaí. 
 

lista de 
empórios, vendinhas e 
comida congelada 
- Botica lá no conic, que é muito bacana, tem 
muita variedade e o preço não é ruim. dá pra 
achar sempre o doce de leite horroroso de soja. 
hehe. 
- Mundo Verde (meio fajuto pra quem 
conhece os mundos verdes por ai, mas que tem 
melhorado) no conjunto nacional, ali atrás do 
burger king, na praça de alimentação. lá da pra 
achar o levedo de cerveja em flocos,  
 
 
importantíssimo pra fazer veganrela. 
- Saga Vegana - onde se pode encomendar 
pães, bolos, brownie, pão sem queijo (pão “de 
queijo”) congelados, leites vegetais, queijos 
vegetais e o super especial Omelete Saga  
Vegana. http://www.sagavegana.com.br 
- Pão do Alemão – 213 norte – padaria com 
uns pães integrais especiais totalmente vegans. 
- Empório Bem Estar - 113 norte – vendinha de 
suplementos e alimentos naturais. 
- Bio - 306/307 sul – um empório/lanchonete 
que tem salgados, sucos, pratos congelados, 
vegetais e cogumelos frescos, além de uma pá 
de coisas veganas/vegetarianas 
“industrializadas”. 
- Vita Zen – 716 norte – lojinha que você 
encontra, entre outras delícias, leites vegetais. 
Lá eles vendem um creme vegano de avelã com 
cacau (tipo Nutella) da marca La Finestra 
- Mel do Sol – 403 norte – além de ser da 
família do Tubarões, tem uma série de biscoitos 
integrais leites vegetais e alimentos sem 
galináceos. se você é vegan que come mel, 
ainda pode achar uns biscoitinhos maneiros. 
- Bioon Ecomercado – 303 norte –  tem 
tudo, desde Farináceos a cosméticos VEGAN 
não testados em animais, tem lanchonete e com 

precinhos maravilha. 
Site:http://www.bioon.com.br/web/loja 
- Mercadinho Mikami – 414 sul – Tem 
pasteizinhos de uma marca coreana chamados 
Crispy Dumplings. O de “Tofu and vegetables” 
é incrível, bem com aquele tempero 
característico de comida oriental. O saco com 
vários não é exatamente barato (foi uns 16 
reais) mas rende bem. E o melhor: é vegão! É 
só procurar na geladeira de congelados. 
- Alimentum – 705 Norte. Loja de produtos 
naturais, bastante variedade e os preços são 
bons também. Além dos produtos, eles servem 
lanches que são servidos, entre sanduiches 
integrais frios, alguns vegans, tortinhas 
integrais salgadas e doces, algumas vegans 
também, e deliciosos brigadeiros, parece que 
são todos vegans. 
- Mariá Doces e Salgados – Um bocado de 
quitutes vegans congelados. Várias coisas 
gostosas que você pode encomendar. Mais pelo 
email: mariasalgadosespeciais@gmail.com 
- Soham – faz vários alimentos veganos por 
encomenda. Entre eles, pizzas veganas com 
queijo de amêndoas!  Contato: 8214-
6448 sohamterapia@gmail.com 
- Fruttamesmo - Produz picolés veganos, 
feitos naturalmente sem nenhuma química, 
sem gordura de nenhum tipo, sem lactose ou 
produtos de origem animal. Entrega em casa  
 
 
no DF e satélites 
próximas. www.fruttamesmo.blogspot.com 
- Vegan-se -Trabalha sob encomenda com 
salgados, doces, bolos e tortas livres de 
ingredientes de origem animal! vegan-
se.blogspot.com.br 
 
 

Para mais informações: 
 
distritovegetal.wordpress.com 
www.facebook.com/distrito.vegetal 


