
Lanchesespeciais Pratosexecutivos

com espetinho tradicional
à sua escolha

de carne ou frango com espetinho 
tradicional à sua escolha

baião de dois, espetinho de queijo
coalho ou tradicional à sua escolha

com espetinho de frango à milanesa
ou tradicional à sua escolha

com espetinho de lombo
ou tradicional à sua escolha

galinhada, espetinho de frango
ou tradicional à sua escolha

Porçõesfast Sobremesas
Cone de batata
Batata rústica
Batata frita
Anéis de cebola
Polenta
Mandioca

Brigadeirão
Pudim de leite

virado à paulista Creme de milho Feijoada leve

Estrogonofe Galinhada Baião de dois

segunda terça qua|sáb 

quinta sexta domingo

Pratosespetinhobom

prato kidsda casa
coxa

brasileiro brasileiro
 com legumes do dia

churrasco
bom de
verdade

SucosRefrigerantes

SucosNaturais

Água com gás

Água sem gás

Refrigerantes

Sucos latas

H2O sabores

Chá sabores

Cervejas
Brahma | Skol | Antarctica

Stela Artois | Heineken

Budweiser

Original (300 ml)

Malzbier | Bohemia

Eisenbahn

Eisenbahn Especiais 
 

Drinks
Caipirinha | Cachaça limão álcool

Caipirinha | Vodka limão álcool

Sagatiba cachaça

Velho barreiro cachaça

Azuma saquê

Smirnorff vodka
 
Absolut vodka

Jack Daniels whiskey

Red Label whiskey

Black Label whiskey

 
 

Laranja | limão

Rodízioespetinhobom

Pratos
do dia

ABF

arroz branco, batatas
fritas e espetinho de coxa.

arroz branco, feijão e fritura
à sua escolha.

arroz branco, feijão
e legumes do dia. 

arroz branco e batata smile.

Todos os pratos acompanham
espetinhos, peça à sua escolha!

Picanha Fit
picanha (aprox. 100gr) arroz branco, biro biro ou carreteiro, 
farofa, vinagrete e fritura (polenta, fritas, mandioca, anéis de 
cebola ou batata rústica).

Picanha 
picanha (aprox. 200gr) arroz branco, biro biro ou carreteiro, 
feijão, farofa, vinagrete e fritura (polenta, fritas, mandioca, 
anéis de cebola ou batata rústica).

Bife Ancho 
bife de ancho (aprox. 200gr), arroz branco, biro biro ou 
carreteiro, feijão, vinagrete e fritura (polenta, fritas, 
mandioca, anéis de cebola ou batata rústica).

Bife à Cavalo
bife de ancho (aprox. 200g), ovo frito, arroz branco, biro biro 
ou carreteiro, feijão, farofa, vinagrete e fritura (polenta, fritas, 
mandioca, anéis de cebola ou batata rústica).

Atropelado 1
espetinho tradicional, baguete prensada, maionese e vinagrete.

Atropelado 2
espetinho tradicional, baguete prensada, 
cheddar ou catupiry, maionese e vinagrete.

Atropelado Especial 1

espetinho especial(medalhão), baguete prensada,
vinagrete e maionese.

Atropelado Especial 2

espetinho especial(medalhão), baguete prensada, 
cheddar ou catupiry, vinagrete e maionese.

Churrasco Simples

bife especial espetinho bom, pão francês, 
vinagrete e maionese.

X- Churrasco
bife especial espetinho bom, pão francês, queijo,
vinagrete e maionese.

Buraco Quente
pão francês com carne desfiada.



Maispedidos

turbine seu
prato com 1
espetinho

Espeto Especial

 

Espeto tradicional 

Espetinhos
tradicionais

Espetinhos
especiais

Molhos
deliciosos

Bovino Fraldinha

Bovino ChurraGrill (Vacio)

Frango Filé de Coxa

Frango Filé de Peito

Linguiça Toscana

Linguiça Calabresa (Apimentada)

Medalhão de Carne

Medalhão de Frango

Frango Empanado

Queijo Coalho

Bovino Empanado

Coração

Lombo

Kafta

Pão de Alho (Tradicional)

Pão de Alho (Super Cremoso)

Tábuas
chapa quente

Gorgonzola

Madeira

Cheddar

Barbecue

Batata Rústica

Polenta

Mandioca

Ovo frito

Salada verde

Salada de legumes

Arroz Branco

Arroz Biro Biro

Arroz Carreteiro

Feijão

Tutu de Feijão

Anéis de Cebola

Batata Frita

Guarnições

Todos os pratos acompanham
espetinhos, peça à sua escolha!

Recomendamos

Americano
arroz branco, fritas com cheddar e bacon.

Parmegiana
arroz branco, fritas, espetinho de carne ou frango
empanado ao molho parmegiana com queijo.

Espetinho BOM 
arroz branco, fritura
à sua escolha.

Brasileiro
arroz branco, feijão, fritura
à sua escolha.

Brasileiro com 
legumes do dia
arroz branco, feijão, legumes do dia.

Biro biro
arroz biro biro e fritura
à sua escolha.

Carreteiro
arroz carreteiro e
fritura à sua escolha.

Prato kids
arroz branco e batata smile.

Gorgonzola
arroz branco, fritura à sua escolha, 
espetinho servido ao molho gorgonzola.

Mineiro
arroz branco, tuto de feijão, fritura à escolha.

Molho madeira
arroz branco, fritura à sua escolha, espetinho
servido ao molho madeira.

Espetinho à cavalo
arroz branco, ovo frito, fritura à sua escolha.

Espetinho Bom tradicional
mix de espetinhos tradicionais (6 unid.) com fritas,
pão de alho (1 unid.), farofa e vinagrete

Espetinho Bom especial
mix de espetinhos especiais (6 unid.) com fritas, 
pão de alho (1 unid.), farofa e vinagrete

Milão
tábua com carne bovina aperitivo (rústica, onion)
e molho gorgonzola

Texas
tábua com carne bovina aperitivo, pão de
alho e molho gorgonzola

Londres
tábua mista com batata e cheddar

Mista
tábua mista com batatas fritas

Baronesa rústica
tábua com picanha e batatas rústicas

Baronesa
tábua com picanha e pães de alho

Toscana
tábua com linguiça toscana e pão de alho

(100g) 


