SANDUÍCHES & BURGERS
OPÇÃO KIDS (R$ 23,65)
Qualquer um dos sabores, servido
em mini pão de hamburger.

ACOMPANHAM PORÇÃO DE BATATA
FRITA RÚSTICA (DOCE OU MARINADA
NA CERVEJA) E MOLHO DA CASA.

Peça seu sanduíche

SEM LACTOSE | SEM GLÚTEN | SEM CARNE

BURGER

Pão de hamburger, bacon da casa, queijo colonial,
bife de carne Angus, tomates assados, mix de verdes
e maionese defumada. (R$ 40,50)

BACON & EGGS

Pão de hamburger, bacon artesanal caramelizado no
extrato de malte, omelete, queijo estepe, bife de
carne Angus, mix de verdes e maionese de tomilho.
(R$ 40,50)

SHITAKE BURGER

Pão ciabatta, cogumelo shitake grelhado, queijo
gruyére, bife de carne Angus, mix de verdes e
manteiga de castanhas. (R$ 41,75)

CANASTRA

Pão de hamburger, crisp de couve, barriga de porco
defumada, queijo da Serra da Canastra, bife de carne
Angus, mix de verdes, maionese de tomilho. (R$ 41,25)

ALTA VOLTAGEM

Pão australiano, compota de cebola, queijo
gorgonzola, bife de carne Angus, ovo frito, mix de
verdes, maionese defumada. (R$ 41,25)

PULLED PORK

Pão de cereais maltados, queijo colonial, pulled pork
(porco assado e defumado), molho barbecue de
goiaba e mix de verdes. (R$ 36,20)

FRANGO

mix de verdes e molho de iogurte, mel e mostarda.
(R$ 34,65)

COGUMELO
Opção vegetariana.

Pão de moranga e sementes, tomate provençal
(cubinhos de tomate escaldados em azeite e
manjericão), cogumelo marinado, mix de verdes e
maionese defumada. (R$ 35,00)

ABOBRINHA
Opção vegetariana.

Pão de cereais maltados, abobrinha grelhada e
marinada, mix de verdes, omelete, sour cream.
(R$ 25,00).

ROAST BEEF

Pão ciabatta, brotos marinadaos no shoyu, queijo

MACHACA

Focaccia, picles de moranga, queijo colonial, machaca
(carne à moda mexicana), mix de verdes, sour cream.
(R$ 37,25).

PORK RIBS

Focaccia, tartar de abacaxi, costelinha de porco
desossada, mix de verdes, maionese de sriracha
(pimenta tailandesa). (R$ 37,25)

maionese de sriracha (pimenta tailandesa). (R$ 41,75)

TELE-ENTREGA SOMENTE PELOS APPS RAPPI, IFOOD E SPOONROCKET.
Você também pode encomendar por telefone e vir buscar!
O custo da embalagem é de R$ 1,50 cada.

SOBREMESAS & DOCES
Crumble de banana, praliné de amendoim e sorvete de mel. (R$ 14,50)
Cestinha de churros, sorvete de canela e cajeta (calda de doce de leite). (R$ 16,50)
Fondant au chocolat & sorvete de doce de leite (R$ 15,50)
Brownie & sorvete de gengibre com capim-limão (R$ 14,50)
Texturas de avelã e cacau (R$ 15,00)

(R$ 11,50)
Cheesecake. Sabores: amora, frutas vermelhas, doce de leite com Nutella.
(Fatia: R$ 11,00. Inteira: R$ 95,00)
Pêras no vinho & sorvete de baunilha (R$ 12,50)
Sorbet ou bola de sorvete (R$ 11,00)

BEBIDAS & CAFÉS
Cerveja artesanal: chopp 3O0mL ou garrafa (CONSULTE VARIEDADE)
Cerveja Heineken 355mL (R$ 8,00)
Refrigerante linha Coca-Cola (lata) (R$ 5,50)
Aquarius Fresh (R$ 6,00)
Água mineral: com ou sem gás (R$ 4,50)
Chá gelado artesanal 300mL (R$ 5,50)
Bule de chá artesanal (para 1 pessoa: R$ 8,00; para 2 pessoas: R$ 12,00)
Suco natural de laranja 300mL (R$ 6,50)
Suco de uva Monte Vêneto (R$ 6,50)
Espresso ou carioca (R$ 3,80)

NO BALCÃO
criatividade, então a cada dia mudamos os sabores de alguns produtos. Vem conhecer!

DE SEGUNDA A SÁBADO, DAS 17H ÀS 23H.

Rua Jaraguá, 105 - Bela Vista - Porto Alegre/RS
(51) 3024 2855 | contato@compania.com.br

