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Chef Junior Durski NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL: EVELYN MENEGHELLI - CRN 1667

LEGENDAS

Oleaginosas somente comestíveis como amêndoa, avelã, castanhas, macadâmia, nozes etc.

1- Pode conter alergênicos ou traços de alergênicos, por isso consulte o acompanhamento escolhido. 

* - CONTÉM
** - PODE CONTER TRAÇOS DEVIDO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO.



Produto Ingredientes

Trigo, 
centeio, 
cevada, 

aveia

Crustá-
ceos Ovos Peixes Soja Leite Oleagi-

nosas
Amem-

doim Glúten Lactose

Palmito Assado 
com manteiga

Palmito pupunha, manteiga clar-
ificada e flor de sal. Acompanha 
limão.

xx xx xx xx x x x

Palmito Assado 
com azeite de 
oliva

Palmito pupunha, azeite de oliva 
e flor de sal. Acompanha limão. xx xx xx xx x

Schnitzel

Lombo suíno, água, sal, vinagre, 
óleo de milho, cebola, alho, 
pimenta do reino, clara de ovo 
pasteurizada e farinha panko. 
Frito em óleo de algodão. Acom-
panha limão.

x x x

Mini Pastéis de 
Carne

 Massa de pastel, carne moída, 
cebola, óleo de milho, alho, ce-
bolinha, salsinha, sal, molho de 
pimenta e pimenta do reino. Frito 
em óleo de algodão.

x xx x xx xx x

Mini coxinhas - 
frango

Caldo base de frango, farinha de 
trigo, leite integral, peito de fran-
go,  manteiga, farinha de rosca, 
cream cheese, cebola, polpa de 
tomate, clara de ovo pasteuriza-
da, óleo de milho, sal, cebolinha, 
temperos. Frita em óleo de al-
godão.

x xx x xx x x x

Cesta de Bata-
tas Fritas

Batata. Frita em óleo de al-
godão. xx xx x x x

Cesta de Bat-
atas Fritas com 
Cheddar e Ba-
con

Batata. Frita em óleo de al-
godão. Molho de Cheddar e 
Bacon.

xx xx x



Produto Ingredientes

Trigo, 
centeio, 
cevada, 

aveia

Crustá-
ceos Ovos Peixes Soja Leite Oleagi-

nosas
Amem-

doim Glúten Lactose

Chicken Fingers

Peito de Frango, água, sal, vina-
gre, óleo de milho, temperos, 
clara de ovo pasteurizada e 
farinha panko. Frito em óleo de 
algodão. Acompanha maionese 
Madero.

x x x

Linguicinha de 
Pernil peq/gde 
com acompan-
hamentos

 Linguiça de pernil suína defu-
mada (pernil suíno, tripa ovina, 
toucinho suíno, água, cebola, 
cebolinha, sal, salsinha, alho, sal 
de cura, pimenta do reino, molho 
de pimenta e páprica picante),  
farofa Madero, pão crocante, 
limão e molho chimichurri. 

x xx xx xx xx x

Best Wings¹

Tulipa de frango, água, vinagre 
de álcool, óleo de milho, sal, 
cebola, alho, pimenta do reino, 
mangerona, tomilho, alecrim e 
páprica picante. Frita em óleo 
de algodão.  Acompanha molho 
maionese light.

x x x

Salada Caesar 
de acompanha-
mento

 Alface americana, tomate, ovo, 
molho caesar, queijo parmesão, 
panzanella.

x xx x xx x x x

Nachos Cali-
entes

Chilli beans, tortilhas fritas em 
óleo de algodão, guacamo-
le, sour cream, molho cheddar, 
pimenta dedo de moça e sal 
refinado. 

xx xx xx xx x x x

Filé de Tilápia 
com um fio de 
Azeite de Oliva e 
Alcaparras¹

Filé de tilápia, azeite com ervas e 
alcaparras. Acompanha salada 
de alface americana, palmi-
to, tomate e creme de aceto 
balsâmico.

x



Produto Ingredientes

Trigo, 
centeio, 
cevada, 

aveia

Crustá-
ceos Ovos Peixes Soja Leite Oleagi-

nosas
Amem-

doim Glúten Lactose

Chicken Fingers

Peito de Frango, água, sal, vina-
gre, óleo de milho, temperos, 
clara de ovo pasteurizada e 
farinha panko. Frito em óleo de 
algodão. Acompanha maionese 
Madero.

x x x

Linguicinha de 
Pernil peq/gde 
com acompan-
hamentos

 Linguiça de pernil suína defu-
mada (pernil suíno, tripa ovina, 
toucinho suíno, água, cebola, 
cebolinha, sal, salsinha, alho, sal 
de cura, pimenta do reino, molho 
de pimenta e páprica picante),  
farofa Madero, pão crocante, 
limão e molho chimichurri. 

x xx xx xx xx x

Best Wings¹

Tulipa de frango, água, vinagre 
de álcool, óleo de milho, sal, 
cebola, alho, pimenta do reino, 
mangerona, tomilho, alecrim e 
páprica picante. Frita em óleo 
de algodão.  Acompanha molho 
maionese light.

x x x

Salada Caesar 
de acompanha-
mento

 Alface americana, tomate, ovo, 
molho caesar, queijo parmesão, 
panzanella.

x xx x xx x x x

Nachos Cali-
entes

Chilli beans, tortilhas fritas em 
óleo de algodão, guacamo-
le, sour cream, molho cheddar, 
pimenta dedo de moça e sal 
refinado. 

xx xx xx xx x x x

Filé de Tilápia 
com um fio de 
Azeite de Oliva e 
Alcaparras¹

Filé de tilápia, azeite com ervas e 
alcaparras. Acompanha salada 
de alface americana, palmi-
to, tomate e creme de aceto 
balsâmico.

x



Produto Ingredientes

Trigo, 
centeio, 
cevada, 

aveia

Crustá-
ceos Ovos Peixes Soja Leite Oleagi-

nosas
Amem-

doim Glúten Lactose

Filé de Tilápia 
com Molho de 
Tomates e Ca-
marões¹

Filé de tilápia, azeite com ervas, 
molho de tomate e camarão. 
Acompanha salada de alface 
americana, palmito, tomate e 
creme de aceto balsâmico. 

xx xx xx xx xx x

Peito de Frango 
com Molho de 
Ervas Finas

 Peito de frango temperado, 
molho de ervas finas, azeite com 
ervas. Acompanha salada de al-
face americana, palmito, tomate 
e creme de aceto balsâmico. 

xx xx xx xx xx x

Peito de Frango 
com Molho Mos-
tarda¹

 Peito de frango temperado, mol-
ho de mostarda dijon, azeite com 
ervas. Acompanha salada de al-
face americana, tomate, palmito 
e creme de aceto balsâmico. 

x xx xx xx x x x

Penne com Mol-
ho do Chef

Molho do chef, penne, queijo 
parmesão, aziete de oliva tem-
perado e manjericão. Acom-
panha queijo parmesão ralado.

x xx xx xx xx x x x

Penne à Bolon-
hesa¹

Molho bolonhesa, penne e man-
jericão. Acompanha queijo par-
mesão ralado.

x xx xx xx xx x

Penne com Peito 
de Frango

Penne, molho de frango e to-
mate, queijo parmesão, azeite de 
oliva temperado e manjericão. 
Acompanha queijo parmesão 
ralado.

x xx xx xx xx x x x



Produto Ingredientes

Trigo, 
centeio, 
cevada, 

aveia

Crustá-
ceos Ovos Peixes Soja Leite Oleagi-

nosas
Amem-

doim Glúten Lactose

Penne com Ca-
marões¹

Penne, molho de camarão, camarão, 
queijo parmesão, azeite com ervas, 
manjericão e sal com pimenta. Acom-
panha queijo parmesão ralado.

x x xx xx xx x x x

Penne à Primav-
era¹

  Penne, molho primavera, azeite 
temperado e manjericão.  Acom-
panha queijo parmesão ralado.

x xx xx xx xx x

Caesar Salad - 
Mignon Grelha-
do

Filé mignon, azeite com ervas e sal 
com pimenta do reino. Salada Cae-
sar: Alface americana, ovo, tomate, 
molho Caesar, queijo parmesão e  
panzanella.

x xx x xx x xx x x

Caesar Salad - 
Peito de Frango 
Grelhado

Peito de frango temperado e azeite 
para tempero. Salada Caesar: Alface 
americana, ovo, tomate, molho Cae-
sar, queijo parmesão e panzanella.

x xx x xx x xx x x

Caesar Salad - 
Camarões

Camarão, azeite de oliva tempera-
do e sal com pimenta. Salada Cae-
sar: Alface americana, ovo, tomate, 
molho Caesar, queijo parmesão e 
panzanella.

x x x xx x xx x x

Caesar Salad - 
Hamburger Veg-
etariano

Hambúrguer Vegano (Cogumelo 
Paris, feijão rosinha, cebola, grão de 
bico, arroz integral, farinha de ros-
ca, aveia, óleo de milho, proteína 
de ervilha, beterraba, molho shoyu, 
azeite de oliva, mostarda, sal, tem-
peros, CMC), molho de pimentas 
verdes vegano (Leite de arroz, pi-
mentas verdes grãos, cebola, caldo 
de legumes, vinho tinto, azeite de 
oliva, alho, farinha de trigo e sal), 
tomate seco, queijo cheddar e 
óleo de soja. Salada Caesar: Alface 
americana, ovo, tomate, molho Ca-
esar, queijo parmesão e panzanella.

x xx x xx x x xx x x    



Produto Ingredientes

Trigo, 
centeio, 
cevada, 

aveia

Crustá-
ceos Ovos Peixes Soja Leite Oleagi-

nosas
Amem-

doim Glúten Lactose

Caesar Salad - 
Hamburger Bovi-
no 130g 

Hambúrguer Bovino e sal com 
pimenta. Salada Caesar: Alface 
americana, ovo, tomate, molho 
Caesar, queijo parmesão e pan-
zanella.

x xx x xx x x x

Salada Madero 
Fit

Peito de frango temperado e 
azeite para tempero. Salada: 
Alface americana, creme de pal-
mito com quinoa, tomate, molho 
pesto, queijo parmesão e amên-
doas laminadas.

xx xx x xx x x x x

Salada Madero 
Veggie

Alface americana, grão de bico 
com azeitona, tomate, queijo 
parmesão, creme de balsâmico 
e amêndoas laminadas.

xx xx xx xx x x x x

Salada do Cheff

Alface americana, tomate, 
molho italiano do chef (gema 
pasteurizada, vinagre, mostarda, 
óleo de milho, limão, cebola, sal 
e pimenta do reino), bacon frito 
e queijo parmesão.

xx xx x xx x x x

Cheeseburger 
Madero Fit

 Hambúrguer bovino, pão cro-
cante integral, creme de palmito,  
tomate, queijo tipo cheddar low 
sódio, alface e sal com pimenta 
do reino. Acompanha salada: 
Palmito, tomate, alface america-
na e creme de aceto balsâmico.

x xx x xx x x



Produto Ingredientes

Trigo, 
centeio, 
cevada, 

aveia

Crustá-
ceos Ovos Peixes Soja Leite Oleagi-

nosas
Amem-

doim Glúten Lactose

Cheeseburger 
Madero Menos 
Sal

  Hambúrguer bovino, pão cro-
cante integral, queijo tipo ched-
dar low sódio, creme de palmito,  
tomate, alface e sal. Acom-
panha batatas fritas. 

x xx x xx x x

Cheese Chicken 
Fit

Peito de frango temperado, pão 
crocante integral, creme de 
palmito, queijo tipo chedar low 
sódio, tomate, alface, azeite com 
ervas. Acompanha salada: Alfa-
ce americana, palmito, tomate e 
creme de aceto balsâmico.

x xx x xx x x

Cheeseburger 
Vegetariano Fit

 Hambúrguer Vegano (Cogumelo 
Paris, feijão rosinha, cebola, grão 
de bico, arroz integral, farinha 
de rosca, aveia, óleo de milho, 
proteína de ervilha, beterraba, 
molho shoyu, azeite de oliva, 
mostarda, sal, temperos, CMC), 
pão crocante integral, molho 
pimentas verdes vegano (Leite 
de arroz, pimentas verdes grãos, 
cebola, caldo de legumes, vinho 
tinto, azeite de oliva, alho, farinha 
de trigo e sal), queijo tipo ched-
dar low sódio, creme de palmito,  
tomate, alface e óleo de soja. 
Acompanha salada de alface 
americana, palmito, tomate e 
creme de aceto balsâmico. 

x xx xx xx x x xx x x



Produto Ingredientes
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Burger Vegano 
Fit

  Hambúrguer Vegano (Cogu-
melo Paris, feijão rosinha, cebola, 
grão de bico, arroz integral, 
farinha de rosca, aveia, óleo de 
milho, proteína de ervilha, be-
terraba, molho shoyu, azeite de 
oliva, mostarda, sal, temperos, 
CMC), pão crocante integral, 
molho pimentas verdes vegano 
(Leite de arroz, pimentas verdes 
grãos, cebola, caldo de legumes, 
vinho tinto, azeite de oliva, alho, 
farinha de trigo e sal), creme de 
palmito, alface, tomate e  óleo 
de soja.  Acompanha salada de 
alface americana, palmito, to-
mate e creme de aceto balsâm-
ico.

x xx xx xx x x xx x x

Cheeseburger 
Vegetariano jun-
ior Fit

Hambúrguer Vegano (Cogumelo 
Paris, feijão rosinha, cebola, grão 
de bico, arroz integral, farinha de 
rosca, aveia, óleo de milho, pro-
teína de ervilha, beterraba, molho 
shoyu, azeite de oliva, mostarda, 
sal, temperos, CMC), pão crocante 
integral, molho pimentas verdes 
vegano (Leite de arroz, pimentas 
verdes grãos, cebola, caldo de 
legumes, vinho tinto, azeite de oliva, 
alho, farinha de trigo e sal), tomate 
seco, queijo tipo cheddar low sódio, 
creme de palmito, alface e óleo de 
soja. Acompanha salada de alface 
americana, palmito, tomate e cre-
me de aceto balsâmico. 

x xx xx xx x x xx x x



Produto Ingredientes
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centeio, 
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aveia
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ceos Ovos Peixes Soja Leite Oleagi-

nosas
Amem-
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Hambúrger bovi-
no¹

 Hambúrguer bovino, queijo tipo 
cheddar, sal com pimenta do 
reino. Acompanha salada de al-
face americana, tomate, palmito 
e creme de aceto balsâmico. 

x x

Hambúrger de 
cordeiro¹

Hambúrguer de cordeiro, queijo 
tipo cheddar,  molho de hortelã 
e sal com pimenta. Acompanha 
salada de alface americana, to-
mate, palmito e creme de aceto 
balsâmico.    

xx xx xx xx x x x

Hambúrger Ve-
getariano¹

 Hambúrguer Vegano (Cogumelo 
Paris, feijão rosinha, cebola, grão 
de bico, arroz integral, farinha de 
rosca, aveia, óleo de milho, pro-
teína de ervilha, beterraba, mo-
lho shoyu, azeite de oliva, mostar-
da, sal, temperos, CMC), molho 
de pimentas verdes vegano 
(Leite de arroz, pimentas verdes 
grãos, cebola, caldo de legumes, 
vinho tinto, azeite de oliva, alho, 
farinha de trigo e sal), queijo tipo 
cheddar, tomate seco e óleo de 
soja. Acompanha salada de alfa-
ce americana, palmito, tomate e 
creme de aceto balsâmico.  

x xx xx xx x x x x

Cheeseburger 
Madero

Hambúrguer bovino, pão cro-
cante, maionese Madero, queijo 
tipo cheddar, tomate, alface 
americana, sal e pimenta. Acom-
panha batatas fritas.

x xx x xx x xx x x



Produto Ingredientes

Trigo, 
centeio, 
cevada, 

aveia

Crustá-
ceos Ovos Peixes Soja Leite Oleagi-

nosas
Amem-

doim Glúten Lactose

Cheeseburger 
Madero Super

Hambúrguer bovino, pão cro-
cante, maionese Madero, queijo 
tipo cheddar, tomate, alface 
americana, sal e pimenta. Acom-
panha batatas fritas.

x xx x xx x xx x x

Cheeseburger 
Madero Bacon

Hambúrguer bovino, pão crocan-
te, bacon, maionese Madero, 
queijo tipo cheddar, tomate, 
alface americana, sal e pimenta. 
Acompanha batatas fritas.

x xx x xx x xx x x

Cheeseburger 
Madero Bacon 
Super

Hambúrguer bovino, bacon, pão 
crocante, queijo tipo cheddar, 
maionese Madero, tomate, al-
face americana, sal e pimenta. 
Acompanha batatas fritas.

x xx x xx x xx x x

Cheeseburger 
Junior

Hambúrguer bovino, pão crocan-
te, tomate, maionese Madero, 
queijo tipo cheddar, alface ame-
ricana, sal e pimenta. Acompa-
nha batatas fritas.

x xx x xx x xx x x

Cheeseburger 
Junior Bacon

Hambúrguer bovino, pão cro-
cante, bacon, tomate, maionese 
Madero, queijo tipo cheddar, 
alface americana, sal e pimenta. 
Acompanha batatas fritas.

x xx x xx x xx x x

Cheeseburger 
Cordeiro

Hambúrguer de cordeiro, pão 
crocante, maionese Madero, 
queijo tipo cheddar, tomate, mo-
lho de hortelã, alface americana 
e sal com pimenta. Acompanha 
batatas fritas.

x xx x xx x xx x x
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Cheeseburger 
Cordeiro Super

Hambúrguer de cordeiro, pão 
crocante, maionese Madero, 
queijo tipo cheddar, tomate, mol-
ho de hortelã, alface americana 
e sal com pimenta. Acompanha 
batatas fritas.

x xx x xx x xx x x

Cheeseburger 
Cordeiro Bacon

Hambúrguer de cordeiro, pão 
crocante, bacon, maionese 
Madero, queijo tipo cheddar, 
tomate, molho de hortelã, alface 
americana e sal com pimenta. 
Acompanha batatas fritas.

x xx x xx x xx x x

Cheese Chicken

Peito de frango temperado, pão 
crocante, tomate, maionese Ma-
dero, queijo tipo cheddar, alface 
americana e azeite para tempe-
ro. Acompanha batatas fritas.

x xx x xx x xx x x

Cheeseburgu-
er Vegetariano 
Junior

Hambúrguer Vegano (Cogumelo 
Paris, feijão rosinha, cebola, grão 
de bico, arroz integral, farinha 
de rosca, aveia, óleo de milho, 
proteína de ervilha, beterraba, 
molho shoyu, azeite de oliva, 
mostarda, sal, temperos, CMC), 
pão crocante, molho de pimen-
tas verdes vegano (Leite de arroz, 
pimentas verdes grãos, cebola, 
caldo de legumes, vinho tinto, 
azeite de oliva, alho, farinha de 
trigo e sal), tomate seco, queijo 
tipo cheddar, maionese Madero, 
alface americana e óleo de soja. 
Acompanha batatas fritas.

x xx x xx x xx x x
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Cheeseburguer 
Vegetariano 

Hambúrguer Vegano (Cogumelo 
Paris, feijão rosinha, cebola, grão 
de bico, arroz integral, farinha 
de rosca, aveia, óleo de milho, 
proteína de ervilha, beterraba, 
molho shoyu, azeite de oliva, mo-
starda, sal, temperos, CMC), pão 
crocante, molho de pimentas 
verdes vegano (Leite de arroz, 
pimentas verdes grãos, cebola, 
caldo de legumes, vinho tinto, 
azeite de oliva, alho, farinha de 
trigo e sal), tomate seco, queijo 
tipo cheddar, maionese Madero, 
alface americana e óleo de soja. 
Acompanha batatas fritas.

x xx x xx x x xx x x

Burguer Vegano 
Junior

Hambúrguer Vegano (Cogumelo 
Paris, feijão rosinha, cebola, grão 
de bico, arroz integral, farinha 
de rosca, aveia, óleo de milho, 
proteína de ervilha, beterraba, 
molho shoyu, azeite de oliva, 
mostarda, sal, temperos, CMC), 
pão crocante, molho de pimen-
tas verdes vegano (Leite de arroz, 
pimentas verdes grãos, cebola, 
caldo de legumes, vinho tinto, 
azeite de oliva, alho, farinha de 
trigo e sal), tomate seco, creme 
de palmito, alface americana e 
óleo de soja. Acompanha bata-
tas fritas.

x xx xx xx x xx xx x
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Burguer Vegano

Hambúrguer Vegano (Cogumelo 
Paris, feijão rosinha, cebola, grão 
de bico, arroz integral, farinha 
de rosca, aveia, óleo de milho, 
proteína de ervilha, beterraba, 
molho shoyu, azeite de oliva, mo-
starda, sal, temperos, CMC), pão 
crocante, molho de pimentas 
verdes vegano (Leite de arroz, 
pimentas verdes grãos, cebola, 
caldo de legumes, vinho tinto, 
azeite de oliva, alho, farinha de 
trigo e sal), tomate seco, creme 
de palmito, alface americana e 
óleo de soja. Acompanha bata-
tas fritas.

x xx xx xx x xx xx x

Choripan

Linguiça de pernil suíno defuma-
da, pão crocante, molho chori-
pan, maionese Madero, alface 
americana. Acompanha batatas 
fritas.

x xx x xx xx xx x x

Cheese Chicken 
Crispy

Chicken Finger, pão crocante, 
maionese Madero, tomate, quei-
jo tipo cheddar e alface ameri-
cana. Acompanha batatas fritas.

x xx x xx x xx x x

Sandwich de 
Queijo Coalho 
Vegetariano

Queijo coalho, pão crocante, 
tomate seco, maionese Madero, 
alface americana, azeite tem-
perado e orégano. Acompanha 
batatas fritas.

x xx x xx x xx x x
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Arroz branco Arroz Prato Fino e tempero para 
arroz. xx xx xx xx xx x

 Farofa Madero Farinha de mandioca, óleo de 
milho, cebola, bacon e sal. xx xx xx xx xx x

Batatas fritas
Batatas. Frita em óleo de algo-
dão. xx xx x

Cesta de pães Pão crocante. x xx xx xx x

Penne na Man-
teiga

 Penne tradicional, manteiga cla-
rificada  e queijo parmesão. x xx xx xx xx x x x

Caesar salad 
acompanha-
mento

Alface americana, ovo cozido, 
tomate, molho caesar, queijo 
parmesão e panzanellas. x xx x xx x xx x x



Produto Ingredientes

Trigo, 
centeio, 
cevada, 

aveia

Crustá-
ceos Ovos Peixes Soja Leite Oleagi-

nosas
Amem-

doim Glúten Lactose

Legumes* na 
Manteiga

 Brócolis, couve flor, ce-
noura, vagem, man-
teiga clarificada e sal.                                                                                                                                             
* Legumes podem sofrer variação 
de acordo com a sazonalidade. 

xx xx x x x

Maionese

Óleo de milho, gema pasteuriza-
da, mostarda amarela, vinagre 
de vinho branco, sal, limão, ce-
bola e pimenta do reino.

xx xx x xx xx x

Molho Maionese 
(carnes)

Óleo de milho, água, gema pas-
teurizada, cebolinha, mostarda 
amarela, vinagre de vinho bran-
co, sal, limão, cebola e pimenta 
do reino.

xx xx x xx xx x

Molho Chimi-
churri

Azeite de oliva extra virgem, ce-
bola, salsinha, cebolinha, água, 
alho, tomilho, sal, pimenta casei-
ra, orégano e vinagre branco.

xx xx xx xx xx x

Molho de Pimen-
tas Verdes extra

Creme de leite fresco (Nata), 
pimenta verde, cebola, demi 
glacê, vinho do porto, manteiga 
com sal, alho e pimenta do reino.

x xx xx xx x x x

Molho de Mos-
tarda dijon extra

Mostarda amarela, nata, caldo 
de carne, cebola, mostarda di-
jon, manteiga com sal e alho x xx xx xx x x x



Produto Ingredientes

Trigo, 
centeio, 
cevada, 

aveia

Crustá-
ceos Ovos Peixes Soja Leite Oleagi-

nosas
Amem-

doim Glúten Lactose

Molho Barbecue 
extra

Água, costela suína defuma-
da, osso bovino, carne bovina, 
cebola, cenoura, salsão, polpa 
de tomate, alho, farinha de trigo, 
alecrim, tomilho, bacon, ketchup, 
mel, mostarda amarela, açúcar 
mascavo, suco de maracujá, 
molho shoyu, páprica doce, féc-
ula de batata, molho de pimen-
ta, páprica picante e sal

x xx xx xx x x x

Tortilhas extra Milho em grão, água e sal. xx xx x

Molho Cheddar 
extra Queijo tipo cheddar cremoso, 

leite integral. xx xx xx xx x x x

Guacamole 
extra

Avocado, suco de limão, tomate, 
coentro, pimenta dedo de moça 
e sal.

xx xx xx xx x

Molho Sour 
Cream Extra

Creme de leite fresco (Nata), cre-
am cheese, molho de pimenta, 
suco de limão e sal.

xx x xx x

Molho Cheddar 
com bacon ex-
tra

Queijo tipo cheddar cremoso, 
leite integral e bacon. xx xx xx xx x x x

Bife de Chorizo¹

Bife de chorizo, azeite com ervas, 
sal com pimenta do reino. Acom-
panha salada de alface ameri-
cana, palmito, tomate, creme de 
aceto balsâmico. Acompanha 
molho chimichurri e molho maio-
nese para carnes. 

x



Produto Ingredientes

Trigo, 
centeio, 
cevada, 

aveia

Crustá-
ceos Ovos Peixes Soja Leite Oleagi-

nosas
Amem-

doim Glúten Lactose

Picanha Super 
Premium¹

Picanha, azeite com ervas, sal 
com pimenta do reino. Acom-
panha salada de alface amer-
icana, tomate, palmito, creme 
de aceto balsâmico. Acom-
panha molho chimichurri e molho 
maionese para carnes. 

x

Filé Argentino¹

Filé Argentino, azeite com er-
vas, sal com pimenta do reino. 
Acompanha salada de alface 
americana, tomate, palmito, cre-
me de aceto balsâmico, molho 
chimichurri e molho maionese 
para carnes. 

x

Filé Mignon¹

Filé Mignon, azeite com ervas, sal 
com pimenta do reino. Acompa-
nha salada de alface americana, 
tomate, palmito, creme de aceto 
balsâmico. Acompanha molho 
chimichurri e molho maionese 
para carnes. 

x

Filé Mignon Mol-
ho Mostarda¹

Filé mignon, molho de mostarda 
dijon, azeite com ervas e sal com 
pimenta do reino.  x xx xx xx x x x

Filé Mignon Mol-
ho de Pimentas 
Verdes¹

Filé mignon, molho de pimentas 
verdes, azeite com ervas e sal 
com pimenta do reino.  x xx xx xx x x x



Produto Ingredientes
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aveia
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nosas
Amem-
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Filé Mignon 
Molho de Ervas 
Finas¹

Filé mignon, molho de ervas finas, 
azeite com ervas e sal com pi-
menta do reino.  x xx xx xx x x

Filé Mignon Mol-
ho Barbecue¹

Filé mignon, molho burbecue, 
azeite com ervas e sal com pi-
menta do reino.  x xx xx xx x x

L´entrecôte do 
Chef Junior Dur-
ski

Filé argentino, molho L’Entrecôte, 
azeite com ervas, sal com pimen-
ta do reino e batatas fritas em 
óleo de algodão.

x xx xx xx xx x

Baby Back Ribs 
para 1 ou 2 pes-
soas¹

Costela suína defumada tempe-
rada e molho barbecue. x xx xx xx x x

Parmegiana de 
Lombinho¹

 Lombo suíno à milanesa frito em 
óleo de algodão, queijo muçare-
la, molho parmegiana e manjeri-
cão.

x x x x

Milanesa de 
Lombinho - 
Schnitzel¹

 Lombo suíno à milanesa frito em 
óleo de algodão, queijo muçare-
la, molho parmegiana e manjeri-
cão.

x x x



Produto Ingredientes
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centeio, 
cevada, 

aveia
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ceos Ovos Peixes Soja Leite Oleagi-

nosas
Amem-

doim Glúten Lactose

Cheeseburger 
Kids

Hambúrguer bovino, pão cro-
cante, queijo tipo cheddar e sal. 
Acompanha  batatas fritas. x xx x xx x x

Cheesebacon 
Kids

Hambúrguer bovino, pão crocan-
te, bacon, queijo tipo cheddar e 
sal. Acompanha  batatas fritas. x xx x xx x x

Cheeseburger 
Kids Vegetariano

Hambúrguer Vegano (Cogumelo 
Paris, feijão rosinha, cebola, grão 
de bico, arroz integral, farinha 
de rosca, aveia, óleo de milho, 
proteína de ervilha, beterraba, 
molho shoyu, azeite de oliva, 
mostarda, sal, temperos, CMC), 
pão crocante, queijo tipo ched-
dar, óleo de soja.

x xx xx xx x x xx x x

Penne Kids com 
Molho do Chef

Penne tradicional, Molho do chef  
(com mignon),  queijo parme-
são, azeite de oliva temperado e 
manjericão.

x xx xx xx xx x x x

Penne Kids à Bo-
lonhesa¹

Penne tradicional, molho bolo-
nhesa e manjericão. Acompanha 
queijo parmesão ralado. x xx xx xx xx x x x

Penne Kids com 
Molho Branco

Penne tradicional, molho branco 
e manjericão. Acompanha quei-
jo parmesão ralado. x xx xx xx xx x x x
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Hamburger Kids 
vegetariano

Hambúrguer Vegano (Cogumelo 
Paris, feijão rosinha, cebola, grão 
de bico, arroz integral, farinha 
de rosca, aveia, óleo de milho, 
proteína de ervilha, beterraba, 
molho shoyu, azeite de oliva, 
mostarda, sal, temperos, CMC), 
queijo tipo cheddar, óleo de soja.

x xx xx xx x x x x

Hamburger 130g 
com queijo tipo 
cheddar¹ 

 Hambúrguer bovino, queijo tipo 
cheddar e sal. x x

Mignon Grelha-
do¹

 Filé mignon, azeite com ervas e 
sal. 

Peito de Frango 
Grelhado¹

Peito de frango, azeite para tem-
pero e sal.

Filé de Tilápia 
Grelhado¹

 Filé de tilápia, azeite de oliva 
temperado e sal. x

Petit Gateau de 
Doce de Leite

 Petit Gateau de doce de leite, 
sorvete de vanilla, calda de frutas 
vermelhas (Morango, framboesa, 
mirtilo), bolacha maria e hortelã. 

x xx x xx x xx x x



Produto Ingredientes
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nosas
Amem-

doim Glúten Lactose

Brownie de 
Chocolate com 
Sorvete Arte-
sanal de Vanilla 
e Calda de 
Chocolate

Brownie de chocolate,  sorvete 
de vanilla, calda de chocolate, 
amêndoas lâminadas, bolacha 
maria e cereja em calda.

x xx x xx x x x x

Brigadeiro de 
Colher

Leite condensado, creme de leite 
e achocolatado em pó. x xx xx xx x x x

Mini Mousse de 
Doce de Leite

Doce de leite, creme de leite, 
clara pasteurizada, gelatina in-
color sem sabor, leite integral e 
amido de milho.

xx x xx x x

Sorvete de Vanil-
la com Calda de 
Chocolate

Sorvete de Vanilla, Calda de 
chocolate e amêndoas lamina-
das. x xx xx xx x x x x

Sorvete de Vanil-
la com Calda de 
Frutas Vermelhas

Sorvete de Vanilla e  Calda de 
frutas vermelhas (Morango, fram-
boesa, mirtilo). xx xx xx xx x x x

Sorvete de Vanil-
la com Banana 
em Calda

Sorvete de Vanilla e banana em 
calda. xx xx xx xx x x x
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Sorvete de 
Framboesa com 
Calda de Frutas 
Vermelhas

Sorvete de Framboesa e calda 
de frutas vermelhas diet (Moran-
go, framboesa e Mirtilo). xx xx xx xx x

Banana Split na 
Taça

Sorvete de Vanilla, banana em 
calda, calda de chocolate, tube-
tes, chantilly, tubetes e cereja em 
calda.

x xx xx xx x x x


