# O PRIMEIRO
SMASHBURGUER
DO BRASIL

BURGERS

SMASH
HITS
!

STANDARD

5,50

CHICKS

BULLGUER

6,50

CHEESE PLEASE

O “queridinho” preparado com pão de brioche, carne e queijo.
Nossa versão especial de hambúrguer, queijo, carne, pickles e molho
Bullguer.

7,50

UOVO

Opção para quem ama o famoso Xegg (pão com ovo) leva pão, carne, queijo
e maionese Bullguer.

STENCIL

O stencil traz a combinação de pão, carne, queijo, cebola roxa, tomate,
alface e molho Bullguer.

LUMBERJACK

8
8

(12 MIN.)

Hambúrguer de frango panado leva queijo, alface, cebola roxa e maionese Bullguer.
(12 MIN.)

Muito Queijo! Lanche preparado com queijo camembert panado que derrete na
boca a cada mordida com tomate, alface e molho Bullguer.

FISHERMAN

Saboroso e surpreendente são as características mais marcantes do Fisherman,
preparado com peixe panado, queijo e molho tártaro.

SUPER

(12 MIN.)

Gostoso em dose dupla, nosso super leva dois hambúrgueres, queijo cheddar, bacon e
molho Peter Bullguer .

7,50
8
8
9

Para apaixonados por bacon! Pão, carne, bacon, queijo, pickles e molho Bullguer.

MORE MEAT
MORE CHEESE !
ACRESCENTE MAIS UMA CARNE (100g) E
MAIS UM QUEIJO NO SEU LANCHE

EXTRAS

+3

HOT DOGS

MAIONESE BULLGUER 0,50
MOLHO PETER BULLGUER 0,50
PICKLES 0,50
TOMATE 0,50
ALFACE 0,50
CEBOLA ROXA 0,50

QUEIJO 1
OVO 1
SALADA DE REPOLHO 1
BACON 1,50
CREME DE QUEIJO (40 gramas) 1,50
CAMEMBERT 3

BEBIDAS

HOT DOG

4

MILK SHAKE (300ml)

3,50

BULLDOG

6

BERRIE LEMONADE (400ml)

3,50

50/50 LEMONADE (400ml)

3,50

Hot dog clássico preparado com pão, salsicha bovina e mostarda.
Hot dog turbinado preparado com pão, salsicha bovina enrolada no
bacon e salada de repolho.

ACOMPANHAMENTOS
CRINKLES (145g)

Crocantes por fora, macias por dentro e preparadas com nosso
tempero da casa. Acompanha maionese da casa.

CHEESE FRIES (145g)

Generosa camada de creme de queijo em batata frita com tempero da casa.

Deliciosa combinação de gelado, leite e topping da vez – Consultar sabores.
Refrescante e deliciosa bebida preparada com limão Tahiti, limão Siciliano,
amora com ou sem açúcar.
Chá ou Limonada? Temos as duas em uma só.

3

REFRIGERANTE

2

SUMOS

3

Lata 350 ml.
Sabores.

4,50
Lata 250 ml - sabores.

ÁGUA

500 ml (com gás ou sem gás).

1,50

CERVEJAS

SOBREMESAS
CASQUINHA

1,50

Gelado.

BROWNIE

3

Individual

BROWNIE** (com gelado e calda de chocolate)

3,50

(12 MIN.)

4,50

HEINEKEN
GUINESS
CERVEJAS GARRAFA ESPECIAIS
Consulte opções.

*Molho sabor defumado. Inspirado no lendário peter luger sauce.
**Brownie e Apple Crumble podem ser vendidos sem gelado, consulte.
*** a porção de mini donuts deverá ser de um único sabor, proibido misturar sabores.
Atenção: a maionese Bullguer só é cortesia nos seguintes itens: crinkles e cheese fries.

2,50
4

bullguerpt

