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Marmitas  
 
Bendita Marmita  
(41) 99525-4498 
https://www.facebook.com/benditamarmitaveg/ 
 
Dinossauro Veg 
Marmitas congeladas ou frescas 
Luiza - (41) 8867-0585 
https://www.facebook.com/dinossauroveg/ 
 
  

Cachorro-Quente  
  
Pingo Dog 
Rua Dom Pedro I, nº 321, Água Verde. 
(41) 3343-1310 
http://www.pingodog.com.br 
  
Ganesha´s Indian Hot Dog 
Barraca que vende cachorro-quente na rua, com opções vegetarianas. 
Av. Sete de Setembro com Estevão Bayão, nº 5580 
(41) 9929-3213 – 8701-9303 
  
Green Dog 
Famoso pelas opções vegetarianas, tem pelo menos uma opção vegana. O pão deles não vai leite nem 
ovo, nem a salsicha vai ovo. 
Rua Alberto Foloni, 250 – Juvevê – Curitiba 

 

http://www.pingodog.com.br/
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(41) 8858-8000 
  
Dog da Aia 
Barraca de cachorro-quente com opções vegetarianas. 
Rua Guilherme Ilhenfeldet, 690, Tingui, em frente à Soc. Espírita Dr. Leocádio Correia. 
Fones: (41) 8483-8186 ou (41) 8403-6980. 
  
UFPR Centro Politécnico 
Existem hot dogs veganos na lanchonete 
  
SuperDog 
Cachorro quente de rua. Lanches ovo-lacto e opções veganas. 
Rua Manoel Pedro, esquina com Rua Munhoz da Rocha, bairro Cabral 
Segunda a sábado das 18h30 as 23h30. 
(41) 9929 7172 
superdogcabral@yahoo.com.br 
http://superdogcabral.blogspot.com 
 

Pizzas 
 
Berbere Plant-based food 
(41)98837-6690 
Quarta e quinta: 18h as 22h // Sexta e  sábado - 18h as 23h 
https://www.facebook.com/BerbereVeg/ 
 
Bohn Parzianello 
Sete sabores vegano. 
Tem delivery e serve no salão.  
Rua Raposo Tavares, 1430, Pilarzinho, 
A pizzaria funciona todos os dias, exceto nas sextas-feiras, das 18h à 1h. O delivery é feito das 18h à 
0h45. 
Telefone: (41) 3095-2616 
 Domingo : 18:00h às 01:00h 
 Sabado : 18:00h às 01:00h 
 
Finiculí 
Quatro sabores veganos 
Tem delivery, retirada no balcão e serviço no salão. 
 Rua Myltho Anselmo da Silva, 1439 - Mercês 
Telefone: (41) 3079-5477 
Site: www.dudusperandio.com.br/funiculi 
Domingo a Quinta : 18:30h às 23:00h 
Sexta a Sabado : 18:30h às 00:00h 
 
Família Originale 
Av. Munhoz da Rocha, 665 - Cabral 
OBS: Poucos Sabores 

 

http://superdogcabral.blogspot.com/
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Lupertine 
Trinta sabores de pizzas veganas (entre salgadas e doces). Feitas na unidade Água Verde, em bancada 
especial.  
Tem delivery, retirada no balcão e serviço no salão. 
Avenida dos Estados, 1274 - Água verde 
(41) 3229-9999 
Ter a domingo 18h as 23h30 (seg até 23h) 
http://www.lupertine.com.br/site/pizzas-veganas/ 
Taxa entrega Cajuru R$17,00 
 
Neo Pizza  
Dez sabores veganos 
Tem delivery, retirada no balcão e serviço no salão. 
Rua Amador Bueno, 673 - Cajuru (prox UPA Cajuru) 
Telefone: (41) 3042-2900 
Site: http://neopizza.com.br/front 
Terça a Domingo : 18:00h às 23:30h 
 
Opte Pizza  
São 22 sabores de pizzas veganas. 
Avenida Presidente Kennedy, 2800 - Vila Guaíra 
Tem delivery, retirada no balcão e serviço no salão. 
 
 

Sorveterias (com opção vegana) 
 
Bertoni Gelateria 
R. Camões, 515 - Alto da XV 
(41) 3086-2085 
Segunda a domingo - 12h:30 as 18h30 
 
 

Restaurantes / Lanchonetes 
(Estabelecimentos vegetarianos/veganos estão em verde) 

 
A tenda 
Espaço Holístico  
R$20,00 livre 
R. Prof. Manoel Viêira de Alençar, 413 - Jardim Social (próximo ao Bosque de Portugal, a rua fagundes 
varela) 
Almoço vegano  segunda, quarta e sexta. 
Horário: 12h as 13h30 
 
A horta Bike Café 
Cardápio vegetariano com opções veganas 

 

http://www.lupertine.com.br/site/pizzas-veganas/
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Rua Nicarágua, 1277 - Bacacheri 
Seg a sexta 9h30 as 22h  
 
Alquimia da Terra 
Mini pizza, pão de queijo e queijo. A Alquimia da Terra - Culinária vegana produz e entrega alimentos sem nenhum 
ingrediente de origem animal. 
F:99513-4778 
 
Baba Salim  
Restaurante árabe com opções de falafel (peça sem molho de iogurte) e uma esfiha de ervas que é 
simples  
mas muito boa. 
Rua Amintas Barros, 45 CENTRO  3222-7672 
 
Babycake Produtos Especiais 
Confeitaria vegana sem glúten (apta pra celíacos) 
(41) 3085-9747 
Terça a sábado - 9h as 18h 
Av. Sete de Setembro, 5811 - loja 04 - Batel,  
 
Bao Wow ( Mercado sal)  
Rua Itacolomi, 1515 - Portão (prox shopping Total) 
“pão de vapore tem também opção vegana "one pot". O sanduíche com mandiopa foi 18,00. 
Só caso ofereçam pra experimentar o mandiopan perguntem se não é o que tem camarão (eles têm o 
vegano e o de camarão)”, 
 
Bar do Pudim  
Possui opção de hamburguers e kibes veganos.  
Praça do Redentor, 322 – esquina com a Rua Xavier da Silva – São Francisco (Em frente a praça do 
gaúcho) 
3323-1553 e 3022-1553 
 
Bisa Basílio Café  
 
Botanique - Café e Bar 
Rua Brigadeiro Franco, 1193 
Com opções veganas 
Segunda a quinta e domingo 10h as 23h 
Sexta e sabado 10h as 24h  
 
Bouquet Garni (antigo Greenlife)  
Buffet livre ovo-lacto naturista. Abre de segunda a segunda. Tem loja com venda de produtos, inclusive 
Samurai Tofu.  
Rua Dr. Carlos de Carvalho, 271 – Centro.  
(41) 3223-8490 
  
Buffet Sergio Figueiredo  
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Buffet tradicional de Curitiba, com inúmeras opções ovo-lacto. O chef é vegetariano.  
(41) 9176-8885 
  
Barba Hamburgueria  
Hambúrguer vegetariano de Soja ou Batata com Ervilhas, peça para fazer vegano. 
Rua Vicente Machado, 578. Centro. 
3322-7506 
Aberto de terça a sábado. 
 
 
  
Brooklyn Coffee Shop  
Café com opção de leite de soja, inclusive para o milk shake, e pratos vegetarianos no almoço como  
lasanha de berinjela e risoto de cogumelos.  
Rua Trajano Reis, 389, São Francisco.  
(41) 3618-0388 ou (41) 8884-8816. 
  
Brotinho Mania 
Pizzaria. Opções veganas. Utilizam mandioqueijo. Das 18h às 23h. 
Rua Emiliano Perneta, 896. Batel. 
(41) 3342-7533 
  
Casa Buzzi Pizzaria  
Excelente pizzaria para se ir com crianças (kids club), ainda mais se forem vegetarianas, pois há várias  
opções com legumes, para variar um pouco da rúcula com tomate seco.  
Alameda Princesa Izabel, 1908 – Champagnat  
F: (41) 3339-3311 
  
Casa da Coxinha  
O tradicional ponto de coxinhas dos estudantes da Reitoria tem coxinha vegetariana com recheio de  
catupiry, milho e cheiro verde.  
Rua Dr Faivre, 521, Centro 
F: (41) 3264-3669  
  
Chef Vergê  
Franquia de sanduicherias com algumas opções vegetarianas (ovo-lacto) assinaladas no cardápio.  
Lojas nos principais shoppings de Curitiba. 
  
Chinasky Rock Bar  
Vendem a opção do hambúrguer de tofu e podem usar mostarda dijon ao invés de maionese.  
Rua Inácio Lustosa, 530 – São Francisco  
(41) 3323-3970  
  
Com a mão Veg (Cadore) 
Comidinhas veganas deliciosas! 
Loja física na Cadore - Av. José Gulin, 105 - Bacacheri 
Unimos sabor e saúde para o seu dia-a-dia e eventos! 
(41) 99660-5084 - Carol Mensen 
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(41) 99166-5466 - Myrtha Caldart 
 
Confeitaria Requinte  
Servem café-da-manhã com mamão papaia e salada de fruta e tem a coxinha só de catupiry, única na 
cidade toda (sem frango). Extensa linha de pães com gordura de palma (100% vegetarianos e 0% trans).  
Rua Recife, 34 – Fone: (41) 3014 -3134 no Cabral;  
Rua Francisco Rocha, 1809 – Fone: (41) 3335-3134 no Bigorrilho. 
  
 
Cozinha Pirata 
Prato feito com opções veganas 
Rua Frei Rogério, 20 - Jardim das Américas (prox ao Shopping) 
Seg a sexta 11h as 14h 
 
Centro Cultural Indiano Himalaias 
Prato feito ovo-lacto  
Al. Júlia da Costa, 1643 – Bigorrilho  
Segunda a sábado das 11h as 14h  
(41) 3022-7468 
  
Clorofila (Restaurante Ecológico)  
Buffet livre macrobiótico com boas opções veganas. Também mercearia orgânica, inclusive tofu e shoyu  
caseiros. 
Rua Saldanha Marinho, 1110 – Centro  
Segunda a sábado das 11h30 as 14h  
(41) 3322-9557 
  
Devai Vida e Sabor restaurante vegetariano 
Rua Julio Perneta, 848 - Mercês (próx ao final da Rua Teffé) 
F: (41) 3538-1437 
Segunda a Quinta das 11h30 as 14h30  e das 17h30 as 20h30 
Sexta  das 11h30 as 14h30 
Domingo das 12h as 14h30 
  
Doces e Cores 
Rua Albino Silva 501 - Bom retiro 
(41) 99222-5011 
Terça a sábado 11h30 as 19h30 
Domingo 12h as 18h30 
 
DOMO Café Bistrô Vegetariano 
O Domo Café Bistrô, funciona para almoço (à la carte). E nosso horário de atendimento é de segunda a 
sábado das 11:30h às 18:30h, domingo não abre. 
RUA ACRE 655 - ÁGUA VERDE 
 
Drive in Burguer 
Hamburguer e batata suíça vegetarianos 
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Rua Luiz Parigot de Souza, 248 - Portão 
F: (41) 3329-9966 
  
 
 
 
 
Edena Ruth Arte Bar 
Opção vegana de pão com bolinho 
R. Trajano Reis, 147 - São Francisco 
F:  (41) 98438-4610 
Aceita pedido pelo i-food 
 
 
Espaço Verde Restaurante 
Rua Ébano Pereira 44 s/l - Centro  
Oferecemos o mais variado e balanceado buffet natural. A escolha do cardápio foi minuciosamente 
planejada pelo cheff Mario Fleishman. No cardápio, diariamente oferecemos muitos tipos de grãos, 
sementes, saladas, legumes, verduras, amendoins e frutas secas. Servimos pratos com influências do  
oriente médio, cozinha francesa e asiática.  Não são utilizados gorduras trans, corantes artificiais nem 
aromatizantes. As nossas bebidas são todos os tipos de água mineral e sucos naturais de frutas, sempre 
temos um tipo de suco sem açúcar para aqueles que não querem ou não podem utilizar o mesmo.  
O sistema é de buffet p/kilo. 
  
Estofaria Bar  
Local aconchegante, todos pratos principais com opção de apenas legumes. 
http://www.estofariabar.com.br/cardapio 
Rua Itupava, 1465 - Alto da Rua XV - Curitiba / PR (esq. do Cana Benta) 
  
Flor de Anis Gastronomia e Eventos 
Restaurante Vegetariano. Atendem eventos. Temos o cuidado de incluir todos os dias pratos veganos  
para atender o maior número de pessoas possível.  
Terça a domingo. 
De terça a sexta das 11h45 as 14h - buffet com opção livre ou por quilo 
Sábado e Domingo das 12h as 15h  - preço por pessoa. 
https://www.facebook.com/flordeanisgastronomia  
Rua João David Perneta, 433 – Hugo Lange  
(41) 3030-2523 
 
Green Land  
Buffet livre ovo-lacto que está aberto quase todos os dias. Tem muitas opções veganas mas recomendo  
por causa do glúten, pts e dos sucos deles. Uma delícia! 
Rua XV de novembro, 548 – Primeiro andar. Centro.  
Segunda a sexta das 11h as 14h30  
(41) – 3322-2132 
  
Goura Prasadam Restaurante Ecológico  
Anexo ao Templo Hare Krishna. 

 

http://www.estofariabar.com.br/cardapio
https://www.facebook.com/flordeanisgastronomia
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Rua Duque de Caxias, 76 – Largo da Ordem.  
(41) 3015-5106 
  
 
 
 
 
Gorillas Strong Veg Food 
Lanchonete vegana - Almoço e lanche. 
Rua Visconde de Rio Branco, 1381 C 
Segunda a sexta das 10h as 18h / Sábado - 10h as 14h 
 
Greengo Vegetariano 
Vegano - Serve almoço, café e jantar. 
Al. Dr. Carlos de Carvalho, 1282 
(41) 3023-4441 
 
Guandu 
Casa destinada a alimentação leve/vegetariana, baseada em produtos orgânicos, buscando vínculos 
com pequenos produtores locais.  (Tem opções sem glúten) 
Rua Amintas de Barros, 270, Curitiba 
Segunda a  Sexta das 09h as 19h 
Sábado das 10h as 14h 
https://www.facebook.com/guanducuritiba/info?tab=overview 
  
Hamburgueria Central  
Não é vegetariano mas tem opções de burguer vegano. 
Rua Francisco Torres, 109.  
(41) 3387-1419 
  
Hamburgueria Delivery Burning Burger 
Além de duas opções vegetarianas no cardápio em todas as outras opções de lanches pode ser 
solicitado  
o hamburguer de soja no lugar do tradicional.  
Rua Mauá, 111 Alto da Glória 
www.burningburger.com.br 
  
Hamburgueria do Vicente  
Além da opção vegetariana do cardápio, qualquer opção de hamburguer pode ser feita com o recheio  
vegan de quinua e abóbora japonesa. Peça com as batatas rústicas e terá uma refeição completa.  
Av. Vicente Machado, 1.927 – Batel | Curitiba-PR  
(41) 3024.4171  
 
Heaven Café 
Tem opções veganas 
Rua amintas de Barros, 144 esq Tibagi 
Segunda a sábado das 7h as 21h 

 

https://www.facebook.com/guanducuritiba/info?tab=overview
http://www.burningburger.com.br/
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Jagannatha  
Buffet lacto e jantar à la carte.  
Rua Paulo Gomes, 123 – Centro (1 quadra do shop. Mueller) 
Terça a sexta das 12h as 14h30  
Sábado e domingo das 12h as 15h  
Terça a sábado das 18h as 21h  
(41) 3029-5225 
  
Kan  
Restaurante japonês com tábuas de sushi vegetariana, só pedir vegano que eles preparam. 
Av. Presidente Getúlio Vargas, 3121 – Água Verde  
(41) 3078-8000  
http://www.restaurantekan.com 
 
King Vegan 
Serve almoço - Marmitas, pratos feitos, quitutes, sobremesas, tudo preparado com muito carinho pra 
você 
Rua Nilo Peçanha, 243 - São Francisco (Prox Cemitério Municipal - dentro de um Hostel) 
 (41) 3040-7700 
Seg a sexta 11h as 14h 
 
 
Lanchão 
Rua Hayton da Silva Pereira, 977 ao lado do Detran - Capão da Imbuia 
3015-1549/3015-1554 / whatsapp 98503-1263 
* Atendimento a partir das 17h 
 
  
Le Caffes (Cafeteria) 
Café com bebidas e salgados veganos. O cappuccino vegano é uma delícia.  
Av. Sete de setembro, 1865. Box 311 em frente a Tabacaria. 
http://www.lecaffes.com.br/ 
  
Las Lavandas 
Comida vegetariana sem alho e cebola.  
Segunda a sexta das 11h30 às 14h. Sábado e domingo das 11h30 às 15h. 
Rua Pará, 1195. Água Verde. 
  
Le Chef  
Confeitaria com opções vegetarianas. A chef, formada pelo Le Cordon Bleu, não usa emulsificantes,  
edulcorantes, estabilizantes nem hidrogenados nos doces. Av. João Gualberto, 1458 – Juvevê  
(41) 3254-3363 
http://www.confeitarialechef.com.br/ 
  
Le Liban 
Empório e restaurante árabe com opções vegetarianas (quibes, esfihas e pratos).  

 

http://www.restaurantekan.com/
http://www.restaurantekan.com/
http://www.lecaffes.com.br/
http://www.confeitarialechef.com.br/
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Rua Augusto Stresser, 1570 – Hugo Lange  
(41) 3026-5554 
  
Mahatma Gourmet  
Restaurante lacto-vegetariano que funciona na antiga sede da Associação Brahma Kumaris do Bom  
Retiro. Esquema de buffet livre que inclui mate gelado e sobremesa.  
Rua Professor Macedo Filho, 199 – Bom Retiro.  
(41) 3022-6875. 
 
Manjericão 
Empório e Cafeteria 
Rua Tibagi,  269  
Segunda a sexta: 9h as 18h 
Sábados:  
 
Mamba Vegan  
Hamburgueria e Lanchonete 
Quarta a Sábado das 17h a 23h 
Domingo 15h as 20h 
Presidente Carlos Cavalcanti 1345 - São Francisco 
 
  
Memphis House  
Pizzas Veganas com Creme de Tofu, brócolis, abobrinha, berinjela - Opções com salsicha de soja e 
pizzas  
doces veganas 
Rua Mateus Leme, 969 - Centro Cívico  
Terça a sábado das 18:30 às 23h  
(41) 3095-0812  
http://www.memphishouse.com.br 
  
Menina Zen  
Segunda a sábado, o restaurante oferece, no almoço, um buffet de gastronomia vegetariana, inclusive  
com feijoada.  
Rua Itupava, 1353  - Hugo Lange  
(41) 3018-5178 
  
Mornings 
Café e drinks 
R. Cel. Dulcídio, 546 - Batel 
Segunda,terça, quarta, sexta: 8h as 19h 
Quinta: 9h as 17h 
Sábado: 10h as 21h 
Domingo: 10h as 19h 
 
Mustang Sally 
Hamburgueria onde todas as opções podem ser trocadas por hambuguer de soja (ovo-lacto). Também  
tem opção de wrap veggie e nachos veggies (ovo-lacto).  

 

http://www.memphishouse.com.br/
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Rua Cel. Dulcídio, 517 – Batel.  
(41) 3018-8118 
  
Mr Itos 
“Eles têm duas opções de hambúrguer artesanal vegano (abóbora e espinafre) que acompanham 
batata rústica e uma maionese maravilhosa, também vegana!” 
Rua Chile, 2086 - Rebouças 
Segunda 11 as 18h / Terça a sábado 11 as 23h / Domingo não abre 
 
 
Natural da Ordem 
Lanchonete vegetariana com opções veganas  
Rua Trajano Reis, 78 – São Francisco  
(41) 3027-3454 
  
Natural Café 
Lanchonete vegetariana com opções veganas  
Av. República Argentina, 2140 - Água verde (Embaixo do IPO) 
Segunda a sexta 9 as 19h 
Sábados das 9 as 14h 
  
Negrita Bar 
Segunda a sexta, no almoço, um prato e uma sobremesa vegan. Aos finais de semana, no brunch, uma 
opção de café da manhã vegano. E todos os dias, à noite, as setas (cogumelos), o pão com tomate, o 
risoto de arroz negro e as arrugadas (batatas) com mojo picón. 
Rua São Francisco, 50 - Centro (Prox a Praça Santos Andrade, entre a rua Riachuelo e Pres. Farias) 
F: (41) 3030-6903 
reservasnegrita@gmail.com 
Segunda a Quinta das11h30 a 00h 
Sexta e Sábado das 11h30 a 00h30 
Domingo das 11h30 a 00h 
  
Nektar sucos 
Sucos, sopas e snacks 
R. Alf. Angelo Sampaio, 1764 -  
Segunda a sexta das 10h as 19h 
Sábado das 10h as 13h 
  
New York café 
Aberto das 11h às 23h. Várias opções vegetarianas, veganas e gluten free. 
Rua XV de novembro, 1926. 
(41) 3077-6922 
  
O monstro Veg 
 R. Treze de Maio, 220 - Centro  
 
Ohana  
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Buffet por quilo 100% orgânico, fica dentro do Mercado Municipal de Curitiba, no setor de orgânicos, e  
sempre traz opções vegetarianas e veganas.  
Rua da Paz, 608, restaurante 518 – Centro  
(41) 3363-4411 
  
O palco dos 5 sentidos 
Localizado num prédio histórico na antiga Rua da Liberdade foi criado para ser um palco aberto 
fomentando o cenário de música clássica e arte. Com boa música ao piano e arquitetura aconchegante 
aproveite nesta quarta feira o prato do dia: um delicioso arroz com cardamomo, acompanhado de 
grãomelete recheada e salada. 
R. Barão do Rio Branco, 438 - Centro 
Os horários são segunda a sexta: 11hs30 as 14hshs, 14hs às 18hs café, 18hs às 20hs Happy Hour e 
dás 20hs às 23hs Jantar...às 21hs. 

 
 
 
Originale Cucina e Pizzeria (Restaurante Italiano)  
Av. Munhoz da Rocha, 665 Cabral  
(41) 3019-0909  
http://www.originale.com.br/ 
  
Páprica Vegan 
Lanches e doces artesanais livres de crueldade animal!  
Francisco Torres, 107 - Centro (Próximo a Reitoria da UFPR) 
Quarta a sábado 16h30 as 23h30 
(41) 99673-6606 
  
Pin Chan  
Buffet oriental a quilo ovo-lacto com bastantes opções veganas e de vez em quando até sobremesa - 
bolinho de  
chuva com banana sem ovo. 
Rua Floriano Essenfelder, 475 – Alto da Glória (esq. C/ Alberto Bolliger - Próximo ao Couto Pereira) 
Segunda a sábado das 11h30 as 14h30. 
  
Poá - Cheesecake & Bubble tea 
Opções veganas de salgados, de chá e smoothies (Não fala no cardápio que é vegano, perguntar pra 
atendente)  
Av. Presidente Affonso Camargo, 1975 
Segunda à Sábado 12 às 19 horas. 
Domingo: 14 às 18 horas. 
 
Quitanda do Geraldo  
Venda de hortifruti com panificação diária vegana. Aceita encomendas. Os pães veganos dele são  
demais!!!! Ele também faz por encomenda tudo que vc pedir. 
Rua Anita Garibaldi, 2140 – Ahu.  
(41) 3014-7814 ou (41) 8861-5486 
  

 

http://www.originale.com.br/
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Salus (antigo Viva Mais) 
Restaurante vegetariano 
Rua México, 231 - Bacacheri 
Segunda a sexta das 11h as 14:30h 
  
Semente de Girassol - Loja Vegana 
A loja conta com produtos como salgados integrais, bolos, cafés (expresso e capuccino - normal e  
descafeinado), creme dental, glutadela, mandiokeijo, sucos e muitos outros. Imperdível! 
R. Mateus Leme, 115 - São Francisco (centro) 
7h30 às 22h30. 
  
Sorella  
Rua Júlia da Costa, 1735 – Bigorrilho  
Domingo a sexta das 11h as 14h30 Buffet ovo-lacto. 
(41) 3335-3216 
Rua Marechal Hermes, 728 – Centro Cívico  
Segunda a sexta das 11h as 14h30 e das 18h30 as 22h (exceto sexta) Buffet ovo-lacto . 
(41) 3026-5794 
Rua Herculano Carlos Franco de Souza, 427 Água Verde  
(41) 30769884 
  
 
Super Vegetariano  
Buffet livre ovo-lacto, com opção de jantar de segunda à quinta.  
Rua Presidente Faria, 121 – Centro  
Segunda a sexta das 11h15 as 15h  
Jantar de segunda a quinta das 17h30 as 20h30  
(41) 3223-6277 
  
Salutaria  
Vende assados de escarola com cenoura e abobrinha com cenoura, recheios raros em lanchonetes  
naturais.  
Rua José Loureiro, 282 – Galeria Suissa – Centro  
(41) 3323-2512 
  
Squared Burger (antigo Burning Burger)  
Delivery de hamburgueres no Alto da Glória onde todas as opções podem ser substituídas por 
hamburguer  
de soja.  
Rua Mauá, 111.  
Pedidos pelo fone (41) 3032-2727 
  
Tartine Restaurante  
Depois de ter ido inúmeras vezes ao Tartine, posso afirmar que dá para comer bem por lá sendo vegan  
ou vegetariano.  
Rua Cel. Dulcídio, 35 – Pça. Espanha  
(41) 3222-4937 
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The Kettle 
Casa de chá, super charmosa, com boas opções vegetarianas, entre elas os muffins de queijo.  
E servem tchai.  
Al. Prudente de Moraes, 836  
(41) 3233-1978 
  
Trapista 
Tem hambúrguer de shimeji 
Quinta e sábado: 18h - 23h 
Rua Doutor Goulin, 257  
(41) 3022-7777 
  
Trevenzuolo  
Pizzas e massas sem ovos, solicitar vegana que eles preparam, bem atenciosos. 
Rua Édson Campos Matesich, 1010  SANTA FELICIDADE  
(41) 3296-3726 
http://www.trevenzuolo.com.br 
  
Vegalize Delivery Vegano 
Sanduíches, panquecas, pizzas brotinho, sobremesas, sucos. 
F: (41) 3056-7279 
Segunda a Sábado das 11h30 as 14h30 e das 18h as 23h 
  
Veg e Lev Restaurante 
Opções de almoço a la carte. Tem opções sem glúten. 
Alameda Prudente de Moraes, 1218 -  
Das 12h as 14h 
F: (41) 3121-1218 
Segunda a sexta  das 11h30 as 14h30 
Sábado das 12h as 15h 
contato@vegelev.com.br 
http://www.vegelev.com.br/ 
 
Veganetes 
Lachonete 
Rua Desembargador Ermelino de Leão, 285, loja 4.  - Centro (próximo largo) 
 
Veg e tal - Bistrô vegano 
Almoço Buffet 
Rua Senador Saraiva, 210 - São francisco 
Terça a Sexta das 12h as 14h 
Sábado e Domingo das 12h as 15h 
 
Veg Veg  
Empório Vegetariano 
Praça General Osório, 333 - Loja 13, Curitiba 
(41) 3023-8015 

 

http://www.trevenzuolo.com.br/
http://www.vegelev.com.br/
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10h - 20h 
 
Verão Natural  
Buffet livre ovo-lacto. Pergunte as opções sem derivados do dia. Também tem mercearia no restaurante. 
Rua João Negrão, 150 – Centro  
Segunda a sexta das 11h as 15h e domingo das 11h30 as 15h  
(41) 3233-0664 
 
Viva la Vegan 
OBS: com refeições, salgados, doces e bebidas; tudo vegan. Faz entrega 
Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 492 - Centro 
(41) 3779-9080 
Segunda a sexta 11h30 as 19h30 
Sábado 12h as 15h 
  
Yoguland  
Casa de frozen yogurt com opções veganas (mix de 3 frutas frescas com várias opções de caldas  
cruelty-free).  
Todos os dias, das 11h às 22h.  
Alameda Dom Pedro II, 499 – Batel  
(41) 3223-4591 
  
Wok ‘n Roll  
Casa de wok com opção de macarrão bifum ou arroz. O molho não tem derivados, você monta seu prato,  
só pedir sem carne e ovos e mandar ver. Recomendo acrescentar castanha de caju shiitake e brócolis. Para  
comer lá ou eles entregam em casa.  
www.woknroll.com.br 
Carlos de Carvalho, 696  
(41) 3232-0084 
  
Zapata Mexican Bar  
Nachos, burritos e tacos com chilli de soja.  
Av. Silva Jardim, 3959 – Seminário – (41) 3095-2097 
R. José Saboia Cortes, 383 – Centro Cívico – (41) 3352.9097 
Shopping Mueller – Pça. de Alimentação 
 

Produtos veganos sob Encomenda 

 
Ariana Rabello 
F: 99881-9762 
Coxinha Low carb color veg 
Nossas coxinhas são produzidas com raízes, legumes e aveia, empanadas na linhaça dourada. 
Sem industrializados, sem conservantes, sem lactose, sem trigo.. 
CONTÉM TRAÇOS DE GLÚTEN 
Produto congelado, para ser ASSADA em forno ou Airfryer. 
Taxa de entrega 10,00 toda Curitiba 
Pack com 12 unidades de coxinha 60 gramas cada. R$20,00 
Cada pack contém 4 sabores, NÃO havendo possibilidade de troca. 

 

http://www.woknroll.com.br/
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🌿 Massa de batata doce e grãos com recheio de legumes 

🌿 Massa de abóbora cabotia com recheio de caponata de berinjela 

🌿 Massa de espinafre com recheio de brócolis e alho poró 

🌿 Massa de beterraba com recheio de Palmito milho e azeitonas 
 
  
Bem veg 
Queijos de mandioca 
F: 9945-8119 // 8486-4162  
vivifiorio@gmail.com 
 
Biolinha 
Culinária fitness, alimentos sem glúten, sem lactose e sem ovos. 
Rua Camões, 2188 - Hugo Lange 
992173765  / 3423-8519 
 
Bolodecafecombolo 
Bolos veganos 
isabela@imodesto.com.br 
(41) 8811-0813 (41) 9570-6819 
  
Boulevard Doçaria 
Doces veganos, sem glúten, sem açúcar, sem soja. 
R. Leandro Dacheux do Nascimento Junior, 858, Campo Comprido 
(41) 9987-6475 e (41) 9925-0081 
boulevarddocaria@gmail.com 
http://www.boulevarddocaria.com.br/ 
  
Bruxa Veg 
Pão integral, bolo, pasta de amendoim 
bruxaveg@gmail.com 
Ponto de venda: Cerejeira livraria e café 
https://www.facebook.com/bruxaveg 
 
Buddha Burguer 
Hamburgueres artesanais veganos para uma alimentação saudável. Produtos frescos e de alta qualidade. 
Fabricação sob encomenda. Atendemos a eventos. 
 (41) 98883-3508 
 
Buena Vibra 
Tortas, trufas e doces crudívoros e veganos sob encomenda. 
http://www.facebook.com/quitutesbuenavibra 
 
Coliflor vegan 
Leites vegetais  

 

http://www.biossanaemporio.com.br/
http://www.boulevarddocaria.com.br/
https://www.facebook.com/bruxaveg
http://www.facebook.com/quitutesbuenavibra
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 (41) 99176-3177 
 
Culinária Japonesa para Festas e Eventos 
Personal Chef sushiman atuante na área de atendimento em festas, eventos, reuniões empresarias, buffet 
em geral. Opções vegetarianas e veganas. 
eric_sushi_chef@hotmail.com 
https://www.facebook.com/ericsushi 
  
Diadorim - cozinha vegana 
Doces veganos, especialmente bolos, alfajores e brigadeiros. 
Bolos de “festa de criança” (bolos trufados com bastaaante chocolate, trufados com beijinho) e “bolos de 
vó” (cenoura, maçã com canela, formigueiro, fubá, toalha felpuda, etc) 
Alfajores são de chocolate e chocolate com avelã. 
Brigadeiros crudívoros (sem açúcar, sem glúten); feitos com frutas e castanhas, amêndoas e nozes. 
diadorimvegan@gmail.com 
https://www.facebook.com/diadorimvegan 
  
Doces e Cores 
Doces e Salgados sem glúten 
Você pode escolher desde a forma de servir os doces, a cor dos confeitos, até as cores das forminhas. 
Fazemos tudo combinando com o a sua festa. Tudo com uma seleção de ingredientes feita com muito 
carinho e responsabilidade. Do simples ao fino. Bolos e salgados. 
http://coresedoces.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/docesecorescuritiba 
docesecores@gmail.com 
(41) 3076-0193 / (41) 99127868 
  
Dona Nanica 
Trufas de Biomassa 
donananica@gmail.com 
(41) 9660 4235 / (41) 88859226 
  
Divina Empada 
Rua Cruz Machado, 45 - Centro 
Coxinhas por encomenda. 
(41) 3045-5905 
  
Ecozinha 
Sob encomenda, eventos e jantares colaborativos. Cozinha itinerante, ecológica, artesanal, sem utilização de 
produtos industrializados e de origem animal. 
Rua Solimões, 541 - Mercês 
F: (41) 9595-0195 
ecozinha.libertaria@gmail.com 
  
Empório da Papinha 
Franquia de delivery de papinha para bebês e crianças, possui opções vegetarianas, como creme de milho 
e outros. Confirmei com a nutricionista da franquia que as opções vegetarianas não levam caldo de carne 
nem de galinha. 
Rua Celestino Júnior, 277 – Loja Térrea. 
(41) 3022-4288 

 

https://www.facebook.com/ericsushi
https://www.facebook.com/diadorimvegan
http://coresedoces.wordpress.com/
https://www.facebook.com/docesecorescuritiba
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Felini Vegan 
Salgados veganos (quibes, coxinhas e doguinhos); biscoitos e cookies, chocolates. Opções sem lactose e 
sem glúten. 
https://www.facebook.com/felinivegan 
  
Forno & Fogão 
Esfihas, quibes, coxinhas, croquetes, croissants e massas vegetarianas e veganas por encomenda. 
(41) 3024-5654 com Orlando ou Maria 
Juvevê. 
  
For life Gastronomia Vegana 
Salgadinhos e docinhos para eventos 
https://forlifevegan.wordpress.com/pratos-prontos/ 
(41) 9208-7815 
 
Gabriela Pães e Doces Integrais 
Aceita encomendas para refeições diariamente e também de salgadinhos para festas. As entregas são 
feitas com bicicleta. Cool! 
(41) 8854-6656 
http://paesedocesintegrais.blogspot.com/ 
  
Gato Vegan 
Confeitaria Vegana. Bolos, salgadinhos, docinhos de festa, donuts, fudge. 
(41) 3273-1063 
gatovegan@yahoo.com.br 
http://gatovegan.blogspot.com.br 
  
Idéias Vegetarianas 
Buffet vegetariana e vegano para festas. 
(41) 3209-0944 / 9898-6910 Iracema Alle 
contato@ideiasvegetarianas.com.br 
http://www.ideiasvegetarianas.com.br/contatos.html 
  
JagannathaDasi - Culinária Lacto-Vegetariana 
Culinaria indiana - Cursos, jantares, eventos e encomendas 
http://www.jagannathadasi.com.br/ 
  
João de Barra 
Barras de Cereais 
8875 4457 
mariliaosantana@gmail.com 
  
Lovely - Vegan Cousine 
Muffins, donuts, pão de queijo 
(41) 9699-5190 
ovelyvegancuisine@gmail.com 
https://www.facebook.com/lovelyvegancuisine 
  
Nutriveg confeitaria vegana 

 

https://www.facebook.com/felinivegan
http://paesedocesintegrais.blogspot.com/
http://gatovegan.blogspot.com.br/
http://www.ideiasvegetarianas.com.br/contatos.html
http://www.jagannathadasi.com.br/
https://www.facebook.com/lovelyvegancuisine
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Bolos, salgadinhos, docinhos de festa. 
(41) 9726-1477 
nutrivegconfeitariavegana@gmail.com 
https://nutrivegconfeitariavegana.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/nutrivegconfeitariavegana 
  
PetCake 
Biscoitos pra pessoas e pra dogs 
(41) 9672-3320 
petcakecuritiba@gmail.com 
https://www.facebook.com/PetCakeCuritiba?fref=photo 
  
Rosana Gnipper 
Encomendas de quibes, hamburguers, almondegas, pães, queijos veganos, bolos, massa de mini-pizza 
entre outros. Também faz queijos veganos cremosos e de tubérculos. 
(41) 9676.4656 
rosanagnipper@gmail.com 
  
Satya 
Produtos Artesanais Vegetarianos 
Todo sábado na Feira Vegetariana de Curitiba (Pça. 29 de Março) e também por encomenda. 
Ana (41) 9919-8229 ou Jago (41) 9905-9914. 
satya_anahata@hotmail.com 
  
Señorita Veg 
Burguers veganos congelados  
98707539 
  
SunnyCakes 
Cupcakes 100% deliciosos e 100% veganos. Feitos com amor por encomenda em Curitiba. 
Pedidos/orçamentos por email. 
sunnycakesvegan@gmail.com 
  
VegAninha cozinha vegana 
Linguiças e salsichas vegetais, queijos vegetais, geleias orgânicas, patês. 
(41) 9860-8231 
https://www.facebook.com/veganinha 
  
Veganices 
Doces e docinhos, salgados e salgadinhos, bolos e bolinhos, tortas e tortinhas, enfim, comidinhas 
saudáveis e feitas com produtos orgânicos e veganos (sem origem animal). 
9677-3607 / 9953-0324 
https://www.facebook.com/veganices 
  
Veg Integral 
Delivery de refeições veganas. Lasanha, canelone, escondidinho, molhos, hambúrguer, salsicha, nuggets 
e salgados. 
(41) 8714-0661 com Mariana 
mariccm2012@gmail.com 
http://vegfoodintegral.wordpress.com/ 

 

https://nutrivegconfeitariavegana.wordpress.com/
https://www.facebook.com/nutrivegconfeitariavegana
https://www.facebook.com/PetCakeCuritiba?fref=photo
https://www.facebook.com/veganinha
https://www.facebook.com/veganices
http://vegfoodintegral.wordpress.com/
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VegeMundi 
Linha de pratos vegetarianos semi-prontos e congelados – Hamburgueres e outros (entrega em Curitiba). 
(41) 9957-7902 / (41) 9655-4991 
http://www.vegemundi.com.br/ 
  
VegFood 
Lanches Vegetarianos e Veganos integrais e serviço de coquetel. 
(41) 8714-0661 
http://vegfoodintegral.wordpress.com 
  
Veg Veg 
Diversos produtos e também prontos para consumo no local 
Galeria General Osório na Praça Osório, 333 - Loja 11 
(41) 3023-8015 
  
Vegtao 
Samosa salgada, bolos, kibes, encomenda de lanches. Combinamos local e horário por inbox ou telefone. 
Sextas-feiras: entregas na FAP, Agrárias e proximidades. Cardápio na página do face. 
(41) 8825-8094 
https://www.facebook.com/vegtao 
vegtaoencomendas@gmail.com 
  
Vgn Luv 
Salgados e sanduíches, a venda na VegVeg. 
vgnluvfood@gmail.com 
  
Veguikos 
Sede em Campo Largo, mas fazem entregas em Curitiba. 
https://www.facebook.com/pages/Veguikos 
  

Eventos 

 
Berbère Plant-Based Food 
Rua Dr. Faivre,573 
(41) 98837-6690 
berberegastronomia@gmail.com 
 
Pitaya (Flávia) 
Aniversários, casamentos, etc. 
F: 99124-9297 
Instagram: Pitayasaudavel 
 
A For Life Vegan é especializada em doces e salgados para festa! Temos um cardápio super variado e 
completo para deixar seu evento muito mais gostoso!!! Temos salgados fritos, assados, sonhos que é o 
novo queridinho dos coffees, docinhos, bolos, trufas, enfim tudo para sua festa! Contatos pelo whatsapp 
99208-7815 ou pela nossa página: For Life Vegan. 
 

 

http://www.vegemundi.com.br/
http://vegfoodintegral.wordpress.com/
https://www.facebook.com/vegtao
https://www.facebook.com/pages/Veguikos
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Sílvia Decor 
Não é vegetarianas mas faz,  
+554196561880  
indicação Thaís Santos (Nutri). 
 
 

Redes de Restaurantes com opções vegetarianas/veganas 
  
Kardapio 
Fast food italiano nos Shoppings Müeller e Crystal. O risoto ou qualquer massa com molho de funghi 
e tomate seco são veganos. Peça sem queijo ralado. Também dá pra pedir um acompanhamento de 
legumes (brócolis, cenoura e couve-flor), peça para fazerem com azeite ao invés de manteiga. Obs: como 
preparam na mesma chapa que com manteiga, fica um pouco do gosto. 
  
  
Subway 
Vários pela cidade, peça vegetariano sem queijo no pão branco ou integral. Recomendo também o molho 
Sweet Onion / Cebola adocicada. 
  
10 pastéis 
Vários pela cidade, o pastel de palmito peça sem catupiry. O de banana e o de maçã são veganos 
  
Pare em qualquer restaurante mexicano da cidade e peça tacos ou tortillas sem carne e queijo. Peça para 
capricharem na Guacamole ou na pasta de feijão. 
Sorvetes 
O único sorvete vegano da cidade atualmente é na Sorveteria do Gaúcho, o sabor Uva. Nos demais lugares 
que dizem não ter leite, eles usam 1% de leite. 
  
The Fifties 
Hamburgueria no Shopping Curitiba que possui opção de hambuguer vegan à base de PTS. Você pode 
montar seu hamburguer, escolhendo os recheios, ou pode optar pelo Viggier Burguer, com cogumelos. 
Ligar antes para saber se o hamburguer de PTS está em estoque. 
Rua Brigadeiro Franco, 2300, piso L2 Shopping Curitiba. 
(41) 3308-2186 
 
 
 

 
Mundi vegan 
Salgados, cupcackes, bolos, leites vegetais, hambúrguers, pães. 
F: 99568-5766 
Fazem entrega. 
 

Estabelecimentos com opção vegana e sem glúten  

 
New York Café  

 

https://www.facebook.com/pages/Veguikos
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Rua Xv de Novembro, 2916 
 
Ballon Rouge (apta para celíacos) 
A pizzaria prepara pizzas veganas há sete meses e conta com sete sabores salgados e cinco docess 
mais pedidas são a de abobrinha e a Romeu e Julieta. O tamanho é único, com oito fatias (de R$ 70 a 
R$ 80).  
O substituto de queijo é o NoMoo,  
Tem delivery, retirada no balcão e serviço no salão. 
Rua Jacarezinho, 721, Mercês 
Telefone: (41) 3016-8775 
Quarta a Domingo : 18:30h às 23:00h 
 
Rigani Pizzaria 
Tem que encomendar um dia antes a massa. 
 
Delight Cafe e Empório 
Rua Major Heitor Guimarães, 1214 - Campina do Siqueira 
Terça a sábado: 11h as 21h 
Domingo: 12h as 18h 
 
Boulevard - Loja física 
Rua 24 de maio, 980 - Loja 16 - Rebouças 
 
Bistro da Bibi 
 
Empório da Terra 
Almoço, lanches 
Rua Desembargador Otávio do Amaral, 668 - Bigorrilho 
Segunda a sexta 9h as 18h30 
Sábado 9h30 as 15h30 
 
Bio-linha.  
Fazemos festas de aniversário, jantares, eventos veganos e vegetarianos. Todos nossos produtos 
não contem ovos nem leite. 
 
 

Empórios 

Santo Antônio - Av. Anita Garibaldi, 1320 - Cabral, 
Pop House - Rua Padre Germano Mayer, 2070 - Juvevê  / R. Mariano Torres, 948 - Centro, 
Grão Chef - Av. Cândido Hartmann, 1110, Mercês 
Bem integral - Rua dos Funcionários, 961, Cabral 
Bee-O  - Av. do Batel, 1665 - Batel,  
Ugami - Av. Sen. Souza Naves, 274 - Alto da XV, 
Celeiro Micah - José Domakoski, 454 - Bigorrilho 
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