
FINGER FOODS 
(ENTRADAS) 

 
Mussarela Sticks            R$ 25 
*Porção de palitos de mussarela fritos, crocantes e cremosos. 
 
Coronel Chicken          R$ 25 
*Porção de sobre coxas de frango temperadas e fritas, acompanhadas de nosso maravilhoso 
molho barbecue ou blue cheese fritas. 
 
Fritas Crunch           R$ 18 
Nossas famosas batatas fritas com sal e leve toque de alecrim. Acompanhadas de maionese verde, 
apimentada ou de rúcula. 
 
Dadinhos de Tapioca          R$ 24 
*Porção de dadinhos de tapioca recheados com queijo coalho. Acompanha geléia de pimenta. 
 
 

BURGERS 
NOSSOS MARAVILHOSOS BURGERS GRELHADOS E TEMPERADOS COM SAL GROSSO. 

 
STAR             R$ 23 
*Pão de hambúrguer, 160gr de carne Angus, cheddar duplo gratinado no maçarico, tomate, cebola 
roxa e nossa maravilhosa maionese verde. 
 
BUSGER            R$ 26 
*Pão australiano, 160gr de carne Angus, cheddar duplo gratinado no maçarico, cebola 
caramelizada, tomate, agrião e maionese de pimenta. 
 
MIRACLE            R$ 27 
*Pão de hambúrguer, 160gr de carne Angus, queijo prato gratinado, cebola caramelizada, tomate, 
agrião, maionese de rúcula e amêndoas laminadas. 
 
PRINCE            R$ 19 
*Pão de hambúrguer, 160gr de carne Angus, queijo duplo gratinado no maçarico (cheddar ou 
prato). 
 
CALABRÊS            R$ 19 
*Pão de hambúrguer, hambúrguer de Calabresa Artesanal, vinagrete da casa e queijo prato duplo 
gratinado. 
 
BACON SUPREME           R$ 27 
*Pão de hambúrguer, 160gr de carne Angus, queijo cheddar duplo gratinado no maçarico, molho 
barbecue artesanal e bacon. 
 
FIT             R$ 25 
*Pão de hambúrguer integral, 150gr de carne Angus de Patinho (menos gordura), cebola roxa, 
tomate, alface americana e mussarela light. 
 
 
 



SHREK             R$ 31 
*Pão tradicional, 2 burgers de 160gr cada, queijo cheddar derretido, queijo prato derretido, cebola 
roxa, tomate e maionese verde (Opção de bacon). 
 
TRIPLO BACON           R$ 41,90 
*Pão de brioche, 3 burgers de 160gr cada, 6 fatias de queijo cheddar, tomate, cebola roxa, alface 
americana, bacon e maionese artesanal. 
 
FALAFEL (VEGGIE)           R$ 25 
*Pão australiano, burger de Falafel (grão de bico), maionese verde, queijo prato derretido, agrião, 
tomate e cebola roxa. 
 
SHIMEJI BURGER           R$ 28 
*Pão de brioche, burger feito com Shimeji, Shitake e Cogumelo Paris, queijo emental derretido, 
maionese de wasabi, alface americana, tomate e cebola caramelizada. 
 
MEX ITALIAN            R$ 26 
*Pão de brioche, 160gr de carne Angus, queijo emental, alface americana, cebola rosa e nosso 
molho mex italian (feito com pimentões fresco e pimenta jalapeno) 
 
FRANG.             R$ 25 
*Pão tradicional, burger de Frango, alface americana, tomate, queijo prato, cebola roxa e nossa 
maionese lemmon pepper.  
 

BEBIDAS 
CERVEJAS, CHOPPS, REFRIGERANTES 

 
CHOPP MADALENA           R$ 9,90 
 
CERVEJAS MADALENA ARTESANAIS        R$ 26,90 
*600 ml 
 
CERVEJA EISENBAHN/ HEINEKEN PILSEN LONG       R$ 9,90 
 
REFRIGERANTES E SUCOS EM LATA         R$ 6,50 
 
ÁGUA            R$ 4 
 

SOBREMESAS 
 
PUDIM NO POTE           R$ 14 
*Maravilhoso 
 
ICE BURGER            R$ 12 
*A evolução do sandwiche de sorvete. 2 bolachas recheadas com sorvete  
Sabores: Churros com Doce de Leite, Frutas Vermelhas, Torta Holandesa e Cookies recheados com 
sorvete de creme e calda de chocolate.  
 
BUSGER CREAMY ICE          R$ 8 
*Picolés feitos com Gelato Italiano 


