
Seja bem-vindo/a!

Estamos muito felizes em tê-lo/la de volta!

As adaptações para que você tenha uma experiência 
segura conosco começam aqui! 

Pedimos gentilmente que você higienize as solas dos 
seus sapatos no tapete sanitizante e passe álcool gel em 

suas mãos ao entrar.

A nossa equipe está pronta e apta para recebe-los
com segurança!

Agradecemos pela confiança e por nos ajudar a 
recomeçar a nossa história!

clique e acesse nossas redes sociais e website

M E N U

CLIQUE AQUI E VEJA NOSSO PROTOCOLO DE SEGURANÇA COMPLETO

INSTAGRAM WEBSITEFACEBOOK

http://e03f3de5-c975-43ad-8923-1a6b36977e26.filesusr.com/ugd/abf7f0_098e8aec643642d7a0c7ded6c0cee8cf.pdf
https://www.instagram.com/nicohamburgueria/
http://www.nicohamburgueria.com.br/
https://www.facebook.com/nicohamburgueria


ENTRADAS

• Mussarela Stick  R$ 26,20 - palitos de mussarela empanados acompanhados de molho barbecue
• Onion Rings R$ 26,20 - anéis de cebola em massa de tempura acompanhados de maionose
• Fritas xadrez R$ 28,60 - batata típica holandesa em formato xadrez, sequinha e saborosa!
• Fritas com Cheddar e Bacon R$ 33,50
• Fritas palito R$ 19,80

SALADA

• Chicken Ceasar Salad R$ 23,90    
tiras de peito de frango, lascas de parmesão, croutons e alface americana com nosso molho ceasar

BEIRUTES

• Jasmin  R$ 33,90  
beirute de frango, mussarela, maionese da casa,  alface, tomate e orégano no pão sírio

• Aladdin  R$ 37,60  
beirute de rosbife caseiro, mussarela, maionese da casa,  alface, tomate e orégano no pão sírio

• Ja'far  R$ 45,20  
beirute de filé mignon,  mussarela, maionese da casa,  alface, tomate e orégano no pão sírio

HOT DOGS

Pateta  R$ 23,10 
salsicha, molho de queijo gratinado e mostarda dijon no pão de hot dog

Scooby doo R$ 21,10  
salsicha, queijo mussarela tostado, molho de tomate fresco e batata palha no pão de hot dog

SMASH BURGUERS 120g
burguers mais compactos prensados na chapa

• Tom R$ 24,90   
nosso smash burguer de 120g e queijo mussarela no pão brioche. Um clássico!

• Jerry R$ 26,90   
nosso smash burguer de 120g e queijo mussarela, alface, tomate e maionese da casa no pão 
brioche. Um clássico!

• Papa Léguas R$ 26,90
smash burguer de frango com120g, cogumelo paris na manteiga, mussarela, maionese da casa e 
alface americana no pão integral

• Bob Esponja  R$ 26,90                                                                                                                                            
nosso smash burguer 120g, mussarela empanada, picles da casa e rúcula no pão brioche



• O Máskara  R$ 29,20                                                                                                                            
smash burguer de 120g, bacon finos e crocantes, barbecue artesanal e mussarela no pão brioche

• Cebolinha R$ 33,20
smash burguer de 120g, cebola caramelizada e cheddar cremoso no pão australiano

• Cavalo de Fogo R$ 29,60
smash burguer de 120g, com cebola na chapa, maionese e pimenta jalapeno defumada e 
mussarelas no pão brioche

• Super homem  R$ 36,90
dois smash burguers de 120g , cheddar, picles da casa, alface, tomate e maionese

BURGUER DA CASA 160g 

• Johnny Bravo R$ 34,90
burguer da casa com 160g, maionese trufada, ovo, mussarela e tomate o pão brioche

• Patolino R$ 42,90
burguer de picanha com 160g, cheddar cremoso, bacon, barbecue artesanal e cebola grelhada no 
pão australiano

• Paty maionese R$ 39,20                                                                                                                            
burguer de picanha com 160g, maionese da casa, mussarela, cebola e alface no pão brioche

BURGUER SEM CARNE 120g

• Felícia R$ 26,90
burguer de falafel, 120g berinjela defumada e coalhada seca temperada com hortelã no pão 
integral com gergelim.

KIDS

• Galinha Pintadinha R$ 17,90
porção de empanados de frango – 6 unidades

• Pink e Cérebro R$ 18,40  
cheddar e mussarela no pão brioche prensado na chapa. Um queijo quente diferente!

• Pedrita  R$ 27,80  
smash burguer com 120g e queijo mussarela no pão brioche, acompanha fritas palito

* Complementos :

Barbecue Artesanal R$ 4,20
Maionese trufada R$ 5,90
Maionese temperada da casa R$ 3,90
Fritas acompanhamento R$ 8,90
Pão de Tapioca R$ 4,50



SOBREMESAS

• Churros com Doce de Leite R$ 17,50
• Brigadeiro casadinho R$ 14,00 - meio chocolate meio leite Ninho

SORVETES

• Morango R$ 17,90
• Creme R$ 17,90
• Chocolate R$ 17,90

MILK SHAKES

• Milkshake de Ninho com Nutella R$ 29,90
• Milkshake de Brigadeiro  R$ 24,70
• Milkshake de Ovolmatine  R$ 26,80
• Milkshake de Chocolate  R$ 21,00 
• Milkshake de Morango R$ 24,80

BEBIDAS

• Água sem gás R$ 6,00
• Água com gás R$ 6,00
• Café Espresso R$ 6,00
• Coca-Cola R$ 6,00
• Coca-Cola zero R$ 6,00
• Guaraná R$ 6,00
• Guaraná diet R$ 6,00
• Soda R$ 6
• Soda diet R$ 6,00
• H2OH! – limão R$ 6,00 
• Tônica R$ 6,00
• Tônica diet R$ 6,00

SUCOS
• Abacaxi R$ 10
• Laranja R$ 10
• Limão R$ 10
• Maracujá R$ 10
• Morango R$ 10

CERVEJAS
• Stella Artois (330ml) R$ 11
• Heineken (330ml) R$ 11
• Malzebier (355ml) R$10
• Vedett (330ml) R$ 29
• Brew Dog Punk IPA (330ml) R$ 29
• Erdinger (500ml) R$ 26

DRINKS

• Gim Tonica - Gim, tônica e limão R$ 23,20
• Cuba Libre - Rum, coca-cola e limão R$ 23,20
• Negroni - Gim, campari e vermouth tinto R$ 23,20
• Mojito - Rum, limão, hortelã e açúcar R$ 23,20


