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Em um ambiente amplo, colorido e repleto de plantas,
encontra-se o The Plant. Inaugurado em março de
2019, o restaurante tem como objetivo oferecer uma
alimentação saudável e saborosa para todos os
públicos. Dentro da sua cozinha, perto de samambaias
flutuantes, acredita-se que fazer comida saudável é
usar ingredientes de qualidade, passar longe de
insumos com componentes químicos artificiais e
promover consciência do que está dentro de cada um
dos pratos que sai dali.

Seu cardápio é diverso, servindo do café da
manhã, passando pelo almoço e lanche, até o
jantar. Há opções com proteínas animais,
vegetarianas, veganas e sem glúten, açúcar e
lactose. Tudo a plena vista no cardápio, sem
asteriscos ou ingredientes omitidos. Passando o
olho vai encontrar ali um bacon artesanal do Leo
Hamu, um ovo da Galinha Afetuosa. Nomes dos
produtores locais que merecem destaque pela
qualidade de seus produtos.

E, para isso, a solução está em dar preferência para
insumos orgânicos e de produtores locais, em que
os alimentos passam pouco tempo em transporte
e dentro de embalagens até chegar ao prato,
preservando o sabor e valor nutricional de cada
ingrediente.
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"Desde o começo o The Plant me abriu
portas e eu me redescobri, redescobri a
gastronomia e o profissional que eu era. A
proposta que o The Plant oferece, de
abranger todos os públicos, é um grande
desafio
diário,
mas
extremamente
satisfatório. Hoje é minha casa. Os clientes,
os profissionais e os sócios são minha
família. O The Plant vai além de mais um
trabalho, é um lar, de pessoas de paladares
e essências distintas com o objetivo comum
de promover a alimentação saudável, onde
conseguimos transformar a nossa comida
em comunicação e afeto a todos os nossos
clientes.”

Seu cardápio é diverso, servindo do café da
manhã, passando pelo almoço e lanche, até o
jantar. Há opções com proteínas animais,
vegetarianas, veganas e sem glúten, açúcar e
lactose. Tudo a plena vista no cardápio, sem
asteriscos ou ingredientes omitidos. Passando o
olho vai encontrar ali um bacon artesanal do Leo
Hamu, um ovo da Galinha Afetuosa. Nomes dos
produtores locais que merecem destaque pela
qualidade de seus produtos.
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