BURGERS
BOMBOM
BOMBOM
BLACK POWER

BOMBOM CLÁSSICO

Burger Bombom, creme
de gorgonzola, bacon
de forno no pão preto

MINI BOMBOM
Mini Burger Bombom,
molho de tomate fresco
com seus complementos
favoritos

Burger Bombom, molho
de tomate fresco com seus
complementos favoritos

CHIC BOMBOM
Burger bombom servido
com queijos fundidos à
moda do Ponto Chic e
cebolas caramelizadas, no
pão brioche

CLÁSSICOS
BURGER
X-BURGER
X-SALADA
X-CALABRESA
DUPLO X-BURGER
DUPLO XISSA
X-FILÉ DE FRANGO

ACOMPANHAMENTOS
Salada Paulista
Cebola na chapa
Queijos especiais
Bacon
Ovo frito
Maionese
Omeletinho

Picles
Barbecue
Queijos especiais

(cheddar e creme de cheddar,
palmira, provolone, muçarela
de búfala, creme de gorgonzola
e meia cura)

Escolha o pão:
Bossa Nova (pão francês
redondo) / Pão preto /
Pão de hambúrguer
tradicional / Pão sem
Glútem / Brioche

EXCLUSIVOS
PIU PIU À
SUA MODA

A LA PRESSE
Burger, mussarela de
búfala, tomate, pão
Bossa Nova, prensado

CHILI BURGUER

Burger sobre crosta
de parmesão crocante,
coberto com chili de
carne, jalapenos e
creme de cheddar

AMARELINHO

Burger de frango com
os seus complementos
favoritos

Burger veggie, mussarela
de búfala, tomate, rúcula
e pesto de manjericão,
no pão preto

COOPER BURGER

BURGER VEGGIE

Burger temperado
com molho inglês,
cheddar, relish de pepino,
mostarda forte, no
pão preto

Burger veggie no pão
preto com os seus
complementos favoritos

TROPICÁLIA

Burger, queijo palmira,
ovo frito na manteiga,
tomate, pimenta do
reino e orégano

SUPIMPA
Burger com bacon,
cebola e o queijo da casa

QUITANDINHA

Burger, fatias de linguiça
chapeada, queijo da casa
com provolone, maionese
caseira, molhinho
acebolado

PAULISTINHA
Burger, queijo da casa,
salada paulista e
maionese caseira

PIU PIU
Burger de frango,
omeletinho, queijo meiacura e salada paulista

Leve para casa o nosso Ketchup e
Mostarda LC. Sabores exclusivos
Lanchonete da Cidade.

BATATAS E PETISCOS
BATATA RÚSTICA

BATATA PALITO

Rodelas crocantes,
alho e alecrim

Batata frita clássica

BATATA DA CIDADE

Batata palito sob chili de
carne e creme de cheddar

CHILI FRIES

Palito, alho e alecrim

CRISPY WINGS

Asinhas de frango,
crocantes e suculentas

CROQUETE DE CARNE
Porção de croquetes

CACHORROS-QUENTES
TOTÓ

LOJAS AMERICANAS

Nosso dog essencial:
Salsicha LC e molho
de tomates fresco

Dog prensado, salsicha LC
fatiada, molho acebolado
com lascas de azeitona
mussarela e provolone

Salsicha exclusiva
de vitela, mostarda
escura, coleslaw e fios
de batata palha

DOGUINHO

BIDU 2.0

X-TOTÓ

O dog Totó, servido com
o nosso queijo da casa

No tamanho certo da
fome da garotada

PRATO

DOG ALEMÃO

Hot dog, chili e
creme de cheddar

BOMBOM À BRÁZ

Com queijo meia cura,
tomate caqui, manjericão,
orégano e rúcula

SALADAS
PAULISTA COMPLETA

CARIOCA

Juliana de alface, tomate,
cenoura, pepino, palmito,
muçarela de búfala,
molho mostarda e
fios de batata palha

Atum em pedaços, alfaces,
cenoura, beterraba, milho,
tomate cereja e um leve
molho de iogurte

CAESAR PIU PIU

Folhas verdes, rosbife,
cebola roxa com alecrim,
tomatinho, parmesão
e molho mostarda

Lascas de frango, alface,
parmesão, croutons e
pesto de salsa-aliche

SALADA DE ROSBIFE

CHOP CHOP
DE SALMÃO

Lascas de salmão, romana
e americana, couscous
marroquino, pepino,
tomate e batatinhas

SANDUÍCHES
PRENSADO
DE ROSBIFE

PRENSADO
VEGETARIANO

MARYLOU

CHURRASQUINHO
PACAEMBÚ

TOSTEX
MARTA ROCHA

NATURAL DE ATUM

Pão Bossa Nova,
rosbife da casa, queijo
e tomate grelhado

Churrasco com vinagrete
rústico no pão Bossa Nova
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Pão Bossa Nova, berinjela
abobrinha, queijo meia
cura e tomate grelhado

Peito de peru e queijo
branco no pão de forma

Peito de frango crocante,
um pouco picante e muito
suculento + coleslaw,
no pão brioche

Pasta de atum com ricota,
tomate, agrião, no pão de
miga integral
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BEBIDAS
SUCOS

ABACAXI
COM MELANCIA
MORANGO
COM LARANJA
CAPIM LIMÃO,
ABACAXI E MEL
LARANJA COM
FRUTAS VERMELHAS

LARANJA
LIMÃO
ABACAXI
UVA
MELANCIA
TANGERINA (sazonal)

MATE COM ABACAXI
E MEL
MATE GELADO LC

DIVERSOS
REFRIS LATA
H20H 500 ml
CHÁ GELADO LATA
ÁGUA MINERAL 300 ml
BUDWEISER
STELLA AIRTOIS

SHAKES
TRADICIONAL E MINI

OVOMALTINE

FRAPÊ DE COCO

DOCE DE LEITE

AÇAÍ

Sorvete de chocolate, creme
e crocantes de Ovomaltine

GIANDUIA

Sorvete de coco, calda de
chocolate e coco em lascas

Sorvete de creme, doce
de leite e Nutella

SHAKE DE IOGURTE

Sorvete de chocolate,
gianduia, calda de
chocolate e chantilly

Açaí 0% açúcar, sorvete
de iogurte e banana

CREME

CHOCOLATE

MORANGO

Sorvete de creme batido
Sorvete de morango,
calda de frutas vermelhas,
morangos batidos e
chantilly

Sorvete de chocolate,
chocolate granulado e
chantilly

Limão siciliano
ou frutas vermelhas

SOBREMESAS
BRIGADEIRO
DE COLHER

BOLO PIC NIC

Tradicional, cremoso
e uma delícia

Pudim de leite clássico,
assado no copo americano
coberto com crocante de
castanha de caju

PAVÊ PRA COMER

BOLO DA BISA

Pavê de brigadeiro com
cacau 100%, creme batido
e biscoito crocante

Bolo de chocolate
fofo e úmido com duas
camadas de brigadeiro
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PUDIM LC

Aquele bolo gelado de coco,
com sabor de infância

DELIVERY
faça seu pedido pelo telefone,
no site www.lanchonetedacidade.com.br
ou baixe nosso app.

/lanchonetedacidade
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