RECEITA SECRETA
Todo lugar incrível guarda um segredo escondido e uma boa história para contar.
Comigo não poderia ser diferente. Você já deve ter ouvido falar de mim. Eu sou o
Senhor Frederico, e a minha história começou em novembro de 2015, quando a paixão
dos meus sócios por culinária falou mais alto e me deu vida.
Ser uma hamburgueria tem muitos desafios. Por sorte posso contar com uma equipe
maravilhosa que está em constante evolução, sempre inovando para oferecer o melhor de mim. Durante os meus anos de vida conheci muitas técnicas, práticas e processos novos. Do atendimento a finalização de cada pedido, todo detalhe é importante.
As nossas bebidas e pratos são especiais. O nosso hambúrguer é diferente e único.
Aqui, nós valorizamos os ingredientes frescos e temos a honra de trabalhar com as
melhores carnes.
A nossa receita é secreta, é de família. Mas, pensando bem, se você está aqui compartilhando momentos especiais e conhecendo a minha história é porque você também é da família. Então, vou te contar. Mas antes preciso avisar: cuidado, não tente
fazer isso sozinho em casa!
Você vai precisar de: um lugar aconchegante, com paredes divertidas e boa música tocando; ingredientes especialmente selecionados; pessoas com mãos cuidadosas
que respeitam os alimentos; combinações de sabores ousadas e marcantes; um mix
de sementes de amor e carinho, e o toque final, que faz tudo isso se transformar no
hambúrguer perfeito: uma pessoa legal assim como você, para fazer esse pedido se
tornar realidade. Depois disso, meus caros amigos e amigas, é só partir pro abraço...
Digo, para mordida!
Essa é minha história e o meu segredo. Esse sou eu. Um lugar cheio de experiências gastronômicas intensas para o paladar e o coração. Se você já me conhece, fico
imensamente grato e alegre de revê-lo por aqui. Aproveite para registrar mais esse
momento comigo. E se você não me conhece, muitíssimo prazer, eu sou o Senhor Frederico. Entre, sinta-se super a vontade. Aqui você pode ser quem você quiser, afinal, a
partir de agora, a casa é sua também.
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Chopp
$5

Fries
50%

Caipirinhas
50%

FRIES

Nuggets

Nuggets de frango feitos na casa.
Acompanhado de maionese artesanal.

$18
B. PALITO

B. RÚSTICA

Cheddar

$22

$18

Brisket

$25

$21

House

$16

$12

Batata, cheddar cremoso e bacon crispy.

Batata, creme de parmesão, peito bovino defumado e desfiado.

Batata, acompanhada de maionese artesanal.

BURGERS

Cheese Burger

$14 Smash 80g
$19 160g

Cheddar

$23 Smash 80g
$28 160g

Chuck

$16 Smash 80g
$21 160g

Bacon Egg

$31

Beef Ribs

$39

Pão brioche, maionese artesanal, burger bovino e queijo mussarela.

Pão brioche, maionese artesanal, relish de pepino, burger bovino,
queijo cheddar e bacon artesanal.

Pão brioche, maionese artesanal, cebola roxa, burger bovino, queijo
mussarela, tomate e alface americana.

Pão brioche, maionese de bacon, burger bovino de 160g, chutney de
tomate, provoleta e ovo gema mole.

Pão brioche, 2 smash burgers de 80g, queijo cheddar, bacon artesanal,
costela bovina defumada e molho especial.

Brisket Burger

$34

Classic

$16

Italian Chicken

$26

Pão brioche, mostarda com relish de pepino, burger bovino de 160g, peito
bovino defumado desfiado e creme de parmesão.

Pão brioche, 2 smash burgers de 40g, queijo cheddar, mostarda com relish
de pepino, ketchup e cebola roxa.

Pão brioche, maionese de tomate seco, rúcula, frango empanado,
queijo provolone e presunto parma.

O PRIMEIRO BURGER
100% VEGETAL COM
SABOR E TEXTURA DE

CARNE.
SEM GLÚTEN

SEM LACTOSE

*Substitua qualquer burger de 160g pelo futuro burger.

Extras

Dobro carne e queijo 80g
Dobro carne e queijo 160g
Bacon artesanal
Salada
Ovo

$7
$12
$4
$2
$3

Molhos Extras

Maionese artesanal
Maionese especial
Cheddar Cremoso
Barbecue

Adicional de Batata Frita
Palito
Rústica

$3
$4
$3
$3

$4
$3

SALADS

Fred

$22

Italian

$20

Mix de Folhas (alface americana, alface roxa e rúcula),
molho mostarda e mel, tomate, bacon crispy, ovo cozido,
frango defumado em tiras e ricota em ervas.

Mix de Folhas (alface americana, alface roxa e rúcula),
molho pesto, tomate confitado, frango defumado em tiras,
ricota e croutons.

SMOKED

Carnes selecionadas, defumadas na casa. Consultar disponibilidade.
PORÇÃO

Brisket

$45 MEIA
$75 INTEIRA

Pork Ribs

$40 MEIA
$70 INTEIRA

Short Ribs

$50 MEIA
$85 INTEIRA

Peito bovino defumado (levemente picante).
Acompanha coleslaw, batata rústica e relish de pepino.

Costela suína defumada com molho barbecue.
Acompanha coleslaw e batata rústica.

Costela bovina defumada.
Acompanha farofa de cebola e maionese de batata.

DESSERTS

Cookie

$17

Nutella Cake

$20

Choco Supreme

$28

Cookie recheado com Nutella, servido com sorvete de creme
e ganache de chocolate.

Torta de Nutella com chocolate e massa de negresco, servido
com calda de frutas vermelhas.

Taça de brigadeiro de Nutella, sorvete de creme, Ovomaltine,
chantilly, kinder bueno, ferrero rocher e borda de Ovomaltine.

DRINKS

BY MARCOS LEE

Mojito

$18

Negroni

$25

Old Fashioned

$28

Tom Collins

$24

Whiskey Lemonade

$28

Gin Tônica

$24

Jep Gambardella

$26

Smash Pepino

$24

Rum, suco de limão tahiti, hortelã e água com gás.

Gin, vermouth e campari.

Jack Daniel’s, xarope de açúcar e laranja bahia.

Gin, xarope de açúcar, morango, limão siciliano e limão tahiti.

Jack Daniels, suco de limão, mel e água tônica..

Gin, limão tahiti, limão siciliano e água tônica.

Gin, aperol, suco de laranja, suco de limão siciliano, manjericão.

Gin, pepino, xarope de açúcar e suco de limão siciliano

SOFT DRINKS
Sucos

$8

Água

$4

Refrigerante

$5

Abacaxi, frutas vermelhas, morango, laranja, limão e pink lemonade.

Com gás, sem gás

Coca cola, coca cola zero, guaraná, fanta laranja,
fanta uva, sprite, schweppes citrus, schweppes tônica.

BEERS
Long Neck

$9

Chopp

$9

CAIPIRINHAS
Limão . Morango . Abacaxi
Berry

Morango, amora e framboesa.

$18 VODKA

Citrus

$19 SAQUÊ

Limão taiti, limão siciliano e gengibre.

Passion

Morango e manjericão.

$15 CACHAÇA

http://senhorfrederico.pedircomida.com.br

