senhorfrederico.com

entradas

Almofadinhas
de queijo gouda
(200g)

32

R$

(400g)

(300g)

27

R$

deliciosos nuggets de frango. Acompanha molho a sua escolha.

Almofadinhas de queijo empanadas. Acompanha molho
sweet chili

batata frita

nuggets

23

R$

escolha entre batata rústica
ou palito. Acompanha maionese artesanal
happy hour - 18h às 20h R$ 15

que tal aquele molho
para acompanhar?
(unidade 30ml)

Maionese artesanal - R$ 3

Molho Especial - R$ 4

molho devour - R$ 4

Molho Gorgonzola - R$ 4

Molho Ranch - R$ 4

molho bbb - R$ 4

Molho Big Fred - R$ 4

Cheddar cremoso - R$ 4

ENtrecot
com fritas

64

R$

Porção de filé de entrecot
(300gr.) Acompanha fritas,
farofa e maionese.

Bolinho de
carne defumada
e cream cheese
(6 unidades)

28

R$

Bolinhos de carne bovina defumada com cream cheese. acompanha
molho a sua escolha

batata cheddar
e bacon (400g)

32

R$

Batata frita coberta com cheddar
cremoso
e bacon crocante.
Escolha entre rústica ou palito

cebola crispy (200g)

25

R$

porção de cebola empanada, acompanha
molho barbecue

saladas

salada caesar

23

R$

alface americana, croutons,
queijo parmesão, frango grelhado e molho caesar

salada fred
R$

29

alface americana, rúcula,
tomate, bacon crispy, ovo
cozido, frango grelhado e
molho mostarda e mel
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Bacon - R$ 4
alface - R$ 1
Tomate - R$ 1
Rúcula - R$ 1

SI

Cream Cheese - R$ 3

S

cebola caramelizada - R$ 3

Á

Vamos
turbinar
seu
lanche?

25

L

pão brioche, 2 smash burger
(75g), queijo cheddar, ketchup,
mostarda com relish de
pepino e cebola roxa

pão brioche, 2 smash
burger (75g), queijo cheddar e maionese artesanal

C

27

R$

R$

S

pão brioche, cebola roxa, 2
smash burger (75g), queijo
cheddar, tomate, alface
americana e maionese
artesanal

Clássico

28

R$

cheese burger

8

BURGER

cheese salada
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burgers
especiais

big fred

34

R$

Pão Brioche com gergelim,
molho ranch, 2 smash burger
(75g), bacon, queijo cheddar,
cebola crispy e molho bbq.

30

R$

pão brioche com gergelim, 2
smash
burgers
(75g),
cebola roxa, queijo cheddar, alface e molho big fred

Cheddar bacon

32

CRISPY BBQ

R$

Pão brioche, 2 smash burgers (75g), cebola caramelizada, cheddar cremoso e
bacon crocante

dELICIOSO, NÉ? mAS FICARIA
AINDA MELHOR COM:
cebola caramelizada - R$ 3

alface - R$ 1

Bacon - R$ 4

Rúcula - R$ 1

Cream Cheese - R$ 3

Tomate - R$ 1

COGU

36

R$

Pão Brioche. 2 smash burger
(75g), bacon, molho gorgonzola,
cogumelo salteado, rúcula e
geléia de pimenta.
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pão brioche, 2 smash burgers (75g) grelhados com
mostarda, bacon, queijo
cheddar, cebola caramelizada e molho devour

RG

34

R$

U

devour

R

pão brioche, 2 smash
burgers (75g), bacon,
queijo cheddar, costela
bovina defumada 12h e
molho especial

12

R$

UE
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que tal deixar seu lanche
ainda mais irresistível?
Maionese artesanal - R$ 3
molho devour - R$ 4
Molho Ranch - R$ 4
Molho Big Fred - R$ 4
Molho bbq - R$ 4

e para
acompanhar:

Molho Especial - R$ 4
Molho Gorgonzola - R$ 4
Cheddar cremoso - R$ 4

batata palito (200g) - R$ 9

batata rústica (250g) - R$ 9
nuggets (150g) - R$ 10

sanduíches
de frango

frango bacon
ranch R$28

pão brioche com gergelim,
sobrecoxa de frango empanada (200g), picles de pepino,
bacon e molho ranch

ffc

22

R$

pão brioche com gergelim,
sobrecoxa de frango empanada
(200g), alface e molho bigfred

frango gorgonzola

R$

26

Pão Brioche, sobrecoxa de
frango empanada (200g), cebola
caramelizada, molho gorgonzola e rúcula

turbine
seu lanche
com

cebola caramelizada - R$ 3
Cream Cheese - R$ 3
Bacon - R$ 4
alface - R$ 1
Tomate - R$ 1
Rúcula - R$ 1

futuro burger
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pão brioche, cebola roxa,
futuro burger, queijo cheddar, tomate, alface americana
e maionese artesanal

VÁ

cheese burger
R$

25

pão brioche, futuro burger,
queijo cheddar e maionese
artesanal

Clássico
R$

27

pão brioche, futuro burger,
queijo cheddar, ketchup,
mostarda com relish de
pepino e cebola roxa
Maionese artesanal - R$ 3
molho devour - R$ 4
Molho Ranch - R$ 4

Molho Big Fred - R$ 4
Molho Especial - R$ 4

Molho Gorgonzola - R$ 4
molho bbq - R$ 4

Cheddar cremoso - R$ 4

e para
acompanhar:
batata palito (200g) - R$ 9
batata rústica (250g) - R$ 9

COGU

R$

36

Pão Brioche. futuro
burger, molho gorgonzola, cogumelo salteado, rúcula e geléia
de pimenta

pratos
Parmegianna
entrecot R$52

frango R$38

Carne empanada (200g) coberta com nosso molho de
tomate e queijo. Acompanha
batata frita (200g) e arroz.

STROGONOFF
entrecot R$45

frango R$30

Carne flambada com conhaque
(200g) e cogumelos ao molho a
base de ketchup e mostarda.
Acompanha batata palha e arroz

ENTRECOT COM
PURÊ E LEGUMES

55

R$

Miolo de entrecot grelhado
(200g), purê rústico de batata
com alho e legumes cozidos
(cenoura, brocolis, couve flor
e abobrinha)

sobremesas

mousse
de nutella R$26

Mousse de Nutella, chantilly,
morango e kit kat

cookie

3

R$

cookies artesanais
feitos na casa

freak shake

16

R$

milk shake de cookies
feitos na casa

taça mousse
de nutella R$34

mousse de nutella, sorvete de
creme, chantily, morango e kit kat

soft drinks

Água

refrigerantes R$6

5

R$

com ou sem gás

chá gelado

chá preto com limão
chá preto com pêssego

sucos

9

7

R$

R$

maracujá, abacaxi, abacaxi
com hortelã, frutas vermelhas, morango, laranja e
limonada rosa

coca-cola, coca-cola zero,
guaraná antártica, fanta uva,
fanta laranja, sprite,
schweppes citrus, schweppes
tônica

Chopp R$9
happy hour
18h às 20h R$ 7

cerveja R$9

long neck
consulte opções

caipiras
happy hour
18h às 20h

Escolha o seu tipo preferido
sakê - vodka - rum - cachaça

sabores
limão, dois limões, morango, abacaxi, abacaxi com
hortelã, frutas vermelhas, maracujá, kiwi

20

R$

R$

14

drinks

gin &tônica

24

R$

gin, limão, limão
siciliano e água
tônica

mojito

20

R$

rum, hortelã, suco
de limão, xarope
de açúcar e água
com gás

bramble
R$

26

gin, suco de limão
siciliano, xarope
de açucar, água
tônica e coulis de
frutas vermelhas

tom collins

25

R$

gin, xarope de
açúcar, morango,
limão siciliano,
limão tahiti e água
com gás

