
Conheça nosso espaço para 
eventos e comemore com a gente.

Entradas

Bebidas

BATATA RÚSTICA TEMPERADA COM 
ALHO E ALECRIM  

FRITAS XADREZ
Sujei to  a  disponibi l idade

FRITAS PALITO

FRITAS CHEDDAR E BACON

ONION RINGS
Acompanha maiô da casa

MUSSARELA STICKS
Acompanha barbecue artesanal

SETE ANÕES
Porção de mini  x-burguer  no pão de 
mandioquinha com quei jos  var iados

(cheddar e  mussare la )

KIDS
GALINHA PINTADINHA

Porção de empanados de frango (6 unidades )

PINK E CÉREBRO
Cheddar e  mussare la  no pão br ioche 

prensado na chapa

PEDRITA
Burguer  da casa e  quei jo  mussare la  no 
pão br ioche,  acompanha fr i tas  pal i to

So�emesas
BRIGADEIRO CASADINHO

meio chocolate  e  meio le i te  ninho 

CHURROS COM DOCE DE LEITE 

SORVETES
Morango,  creme ou chocolate

SUNDAE
2 sabores  de sorvetes  à  escolha,  com 

calda de morango,  chocolate,  caramelo,  
chant i l ly,  farofa  e  canudinho crocante

CREPE DE DOCE DE LEITE
com sorvete  de creme

CREPE DE NUTELLA
com sorvete  de creme

BANANA SPLIT
ideal  para compart i lhar  entre  

até  4  pessoas

PUDIM DE LEITE

CHOCOLATE
Com calda de chocolate  e  canudinho

MORANGO
Com calda de morango e  canudinho

SUCOS NATURAIS
Abacaxi ,  l imão,  laranja ,  melancia ,  
maracujá e  morango

Pink Lemonade

CHÁS NATURAIS
Matte  com l imão
Capim l imão com abacaxi  e  mel

ÁGUA
Com ou sem gás

REFRIGERANTES   

Coca-cola  / zero
Guaraná / diet
Soda / diet
I tubaína / zero
H2O l imão
Tônica

CAFÉ ESPRESSO

Stel la  Artoi s  275ml

Heineken 330ml

Malzbier  355ml

Erdinger  500ml

Orig inal  600ml

Vedett  330ml

Brewdog Punk IPA 330ml

Gengi fresh -  Gengibr ina,  tônica,  

l imão e  horte lã

Gim Tonica -  Gim, tônica e  l imão

Cuba Libre -  Rum, coca-cola  e  l imão

Negroni  -  Gim, campari  e  ver mouth t into

Moji to  -  Rum, l imão,  horte lã  e  açúcar

SALADAS
SALADA DA CASA

Mussare la  de búfa la ,  tomate cereja ,  
croutons  e  mix de fo lhas  com ervas  

f rescas  temperadas  com nosso 
molho di jon

CHICKEN CEASAR SALAD   
Tiras  de pei to  de frango,  lascas  de 

par mesão,  croutons  e  a l face americana 
com nosso molho ceasar

BURGUERS

JOHNNY BRAVO
Burguer da casa,  maiô trufada,  

ovo,  mussare la  e  tomate no pão br ioche

SMURFS
Burguer  da casa,  creme de gorgonzola  
e  onion r ings  crocante no pão br ioche

PATOLINO
Burguer  de picanha,  cheddar cremoso,  

bacon,  barbecue artesanal  e  cebola  g re lhada 
no pão austra l iano

PATY MAIONESE
Burguer  de picanha,  maiô da casa,  

mussare la ,  cebola  e  a l face no pão br ioche

BURGUER DA CASA 160g

SMASH 120g
Lanche s  mai s  compac to s,  c om bur gue r  p rensado  na  chapa

SEM CARNE

FELÍCIA
Burguer  de fa la fe l ,  ber inje la  defumada e  coalhada seca 

temperada com horte lã  no pão integral

MELOCOTON
Burguer de g rãos  com beterraba,  mussare la  de búfa la ,  

p ic les  da casa e  maiô no pão integral

JASMIN
Beirute  de frango,  mussare la ,  maiô da casa,  

a l face,  tomate e  orégano no pão s í r io

ALADDIN
Beirute  de rosbi fe  case iro,  mussare la ,  maiô da 

casa,  a l face,  tomate e  orégano no pão s í r io

JA’FAR
Beirute  de f i lé  mignon,  mussare la ,  maiô da 
casa,  a l face,  tomate e  orégano no pão s í r io

HOTDOGS

MINISHAKES

SCOOBY DOO
Sals icha,  quei jo  mussare la  tos tado,  

molho de tomates  f rescos  e  batata  palha 
no pão de hot  dog

PATETA
Sals icha,  molho de quei jo  g rat inado 
e  mostarda di jon no pão de hot  dog

beirutes

TOM
Smash burguer  e  quei jo  mussare la  no pão br ioche

JERRY
Smash burguer,  quei jo  mussare la ,  a l face 

americana,  tomate e  maiô da casa no pão br ioche

PAPA LÉGUAS
Smash burguer  de frango,  cogumelo,  mussare la ,  
maiô da casa e  a l face americana no pão integral

BOB ESPONJA
Smash burguer,  mussare la  empanada,  
p ic les  da casa e  rúcula  no pão br ioche

O MASCARA
Smash burguer  com bacon,  barbecue artesanal ,  

p ic les  da casa e  mussare la  no pão br ioche

CEBOLINHA
Smash burguer,  cebola  caramel izada 

e  cheddar cremoso no pão austra l iano

CAVALO DE FOGO 
Smash burguer  com cebola g re lhada,  ja lapeno 

defumada e  mussare la  no pão br ioche

SUPER HOMEM
Dois  smash burguers,  cheddar,  p ic les  da casa,  

a l face,  tomate e  maiô no pão br ioche

CERVEJAS DRINKS

nicohamburgueria .com.br

@nicohamburgueria

MILKSHAKES
BRIGADEIRO

com calda de chocolate  e  canudinho

OVOMALTINE
com calda de chocolate  e  canudinho

NINHO COM NUTELLA
com calda de chocolate  e  canudinho

EXTRAS

Maiô temperada da casa      
Maiô trufada

Molho barbecue artesanal
Fritas acompanhamento

Pão de tapioca
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