
 

Preparados artesanalmente e assados em uma churrasqueira especial 

Serviço de lanchonete: pedido tirado e servido na mesa 

 

 

Entrada  
 

• Batata frita  

 

Hambúrguer 
 

• Bacon: Hambúrguer artesanal, queijo mussarela, fatias crocantes de bacon, cebola roxa, picles, 

maionese e alface americana. Pão tradicional 

• Gouda: Hambúrguer artesanal, queijo gouda, tomates em rodelas, cebola caramelizada e 

molho da casa. Pão tradicional. 

• Sour Cream: Hambúrguer artesanal, queijo cheddar, sour cream, cebola roxa e alface 

americana. Pão tradicional. 

• Vegetariano: Hambúrguer de cogumelo, queijo branco grelhado, abobrinha grelhada e tomate 

confit. Pão tradicional. 

• Churrasquinho: Contra filet grelhado com queijo minas e vinagrete. Pão francês. 

 

Acompanhamentos 

 

• Maioneses artesanais: 

• Ketchup 

• Mostarda 

 

Sobremesa 

 

• Brownie de chocolate com sorvete de creme 

 

Hambúrguer 

Padrão 



 

Hambúrguer 

Especial 

Preparados artesanalmente e assados em uma churrasqueira especial 

Serviço de lanchonete: pedido tirado e servido na mesa 

 

 

Entrada  

• Batata frita  

 

Hambúrguer 
• Bacon: Hambúrguer artesenal, queijo mussarela, fatias crocantes de bacon, cebola roxa, picles, 

maionese e alface americana. Pão tradicional 

• Gouda: Hambúrguer artesenal, queijo gouda, tomates em rodelas, cebola caramelizada e 

molho da casa. Pão tradicional. 

• Sour Cream: Hambúrguer artesanal, queijo cheddar, sour cream, cebola roxa e alface 

americana. Pão tradicional. 

• Pepper: Hambúrguer artesanal, queijo brie e geleia de pimenta. Pão tradicional. 

• Picanha: Hambúrguer artesanal de picanha, queijo gruyere, honey mustard, tomate e alface 

americana. Pão tradicional 

• Salmão: Hambúrguer artesanal de salmão, queijo gorgonzola, radicchio e maionese de wasabi. 

Pão australiano. 

• Vegetariano: Hambúrguer de cogumelo, queijo branco grelhado, abobrinha grelhada e tomate 

confit. Pão tradicional. 

• Churrasquinho: Contra filet grelhado com queijo minas e vinagrete. Pão francês. 

 

Acompanhamentos 

• Maioneses artesanais: 

• Ketchup 

• Mostarda 

 

Sobremesa  
• Brownie de chocolate com sorvete de creme 



 

Mini Hambúrguer 

Rodízio 

Preparados artesanalmente e assados em uma churrasqueira especial 

Mini hambúrguer servidos em sistema de rodízio 

 

 

Entrada  

• Batata frita  

 

 

Mini hambúrguer 

• X Burguer: mini hambúrguer artesanal, queijo mussarela. Pão tradicional 

• X Salada: mini hambúrguer artesanal, queijo mussarela, tomate em rodelas, alface americana e 

maionese. Pão tradicional 

• Bacon: mini hambúrguer artesanal, queijo mussarela, fatias crocantes de bacon, cebola roxa e 

alface americana. Pão tradicional 

• Gouda: mini hambúrguer artesanal, queijo gouda, tomates em rodelas e molho da casa. Pão 

tradicional. 

• Sour Cream: mini hambúrguer artesanal, queijo cheedar, sour cream, cebola roxa e alface 

americana. Pão tradicional. 

• Vegetariano: mini hambúrguer de cogumelo, queijo branco grelhado, abobrinha grelhada e 

tomate confit. Pão tradicional. 

 

 

Acompanhamentos 

• Maioneses artesanais: 

• Ketchup 

• Mostarda 

 

Sobremesa  
• Brownie de chocolate com sorvete de creme 


