BEM-VINDO AO VILLA
Agradecemos por escolher nossa casa hoje.
Esperamos que goste muito do que escolher
provar, mas que também desfrute de bons
momentos de alegria e afeto em nosso
espaço. Nosso compromisso com você é
proporcionar uma experiência única, criando
valor, acolhendo as diferenças e inspirando
momentos de felicidade. Desejamos ver você
em nossa casa novamente por muitas vezes.

PROMON
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$22
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QUINTA
FRIES
50% OFF

ELE VOLTOU!
RACLEEEETE!
BURGER RACLETE · R$ 42,9

Pão brioche, carne 170g e queijo raclete.
Adicional de recheio e molhos +R$ 2

acompanhamento

120g (porção individual)
Adicione +R$ 7

Batata crinkle • Batata palito

PARA COMEçAR
Perfeitas pra abrir o apetite e dividir com a turma.

Mini Burgers · R$ 57,9
Mini no tamanho, gigante no sabor!
Contém pão, carne, queijo, bacon e
molho barbecue. Acompanha molho
Villa Smoked. (6 unidades)

Batata PALITO · R$ 26,9
Deliciosa porção de batata palito
ﬁninha, acompanha maionese de
salsa. (300g)

Batata Crinkle · R$ 26,9
Sequinha, crocante e toda
temperada com Lemon Pepper.
Acompanha maionese de alho.
(300g)

Crispy de queijo
gouda · R$ 39,9
Empanados crocantes de queijo
com recheio muito cremoso.
O queijo gouda tem sabor suave,
ligeiramente adocicado, com
textura macia. (300g)

VILLA FRIES · R$ 37,9
Sensacional batata palito ﬁninha,
com bastante american cheese
derretido por cima, cebola crispy
para dar crocância e cebolinha fresca
por cima para dar um tchan! (300g)

Mandiopã ORIGINAL · R$ 12
Clássico dos anos 60, aperitivo de
mandioca super crocante, que ﬁca
ainda mais gostoso com nosso
molho de mostarda e mel.

Bolinho Pulled Pork
Defumado · R$ 42,9
Crocante e cremosa porção de
bolinhos, recheados com o típico
pulled pork americano, feito aqui no
nosso defumador com lenha de
goiabeira. Acompanha uma geléia
de pimenta biquinho. (6 unidades)

PULLED PORK FRIES · R$ 38,9
Porção de batata palito ﬁninha,
pulled pork defumado, american
cheese e cebolinha, essa é para
comer de garfo meu amigo! (500g)

COXINHA DE CUPIM · R$ 44
Coxinha dos nossos parceiros com
toque especial do Villa. Cupim cozido,
desﬁado e ﬁnalizado na brasa e
massa tradicional da fazenda.
Acompanha nosso ketchup rústico.

NUGI · R$ 26,9

Nããããgets delícia, sequinho,
massinha ﬁna crocante por fora,
macio por dentro, 100% peito de
frango com temperos naturais.
Acompanha molho barbecue.

Preço único

R$ 35,9
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Carne 170g Dobre seu hambúrguer com + R$ 7
Frango 170g
Legumes 120g
FuturoBurger 115g +R$2

Escolha um queijo

Dobre seu
queijo com
+ R$ 2*

Cheddar inglês
Gorgonzola
American Cheese

recheios

Dobre o
recheio +R$ 2

Molhos

Dobre o
molho +R$ 2

Escolha quantos quiser

Escolha quantos quiser

Alface

Barbecue

Bacon

Chipotle

Cebola Roxa

Geléia Biquinho

Cebola Caramelizada

Maionese de salsa

Cebola Crispy

Maionese de alho

Picles

Mostarda e mel

Rúcula
Tomate

Villa Smoked
Molho Especial

acompanhamento
Batata crinkle +7 • Batata palito +7 • Nuggets +10
(porção individual)

Sem pão? Sem problemas.

villa salad
R$ 35,9

Tu d o f r e s q u i n h o e g o s t o s o p a r a m o n t a r
do seu jeito!
Escolha até 2 molhos

burger kids
R$ 18

Sabor e tamanho na medida certa: pão, carne
(60g), queijo, alface e tomate. Acompanha
batata crinkle. (120g)
Para crianças de até 5 anos.

STEAKHOUSE
Cortes de carnes e acompanhamentos para completar
a sua experiência.

COSTELINHA BBQ · R$ 49
Porção individual da nossa
costelinha, feita na grelha como
churrasco e caramelizada com
molho barbecue. Acompanha
batata palito ﬁninha.

FRALDINHA BBQ · R$ 79
Nossos delicioso churrasco
completo. Acompanha arroz
branco, farofa, vinagrete, pão de
alho da casa, linguiça cuiabana
e 150g de fraldinha red angus.

STEAK FRITES · R$ 69
150g de fraldinha red angus
+ 200g de batata ﬁninha
com molho do Villa.

bebidas e sobremesas

Chopp Brahma 350ml .........................................R$ 11,9
Patagonia Amber Lager Long neck .........................R$ 12
Patagonia Weisse Long neck .................................R$ 12
Patagonia IPA Long neck .......................................R$ 12
Colorado Ribeirão Lager Long neck .......................R$ 12
Becks Long neck...................................................R$ 10
Spaten Long neck ..................................................R$ 9
Budweiser Long neck .............................................R$ 9

Água (natural ou gaseiﬁcada)......................................R$ 4
Coca-Cola Perfeita (tradicional e sem açúcar)...............R$ 7
Refrigerantes (Consulte os sabores)............................R$ 7
Suco natural de laranja...............................................R$ 9

COCKTAILS
caipiroska CLássica

R$ 26

Vodka Absolut®, limão taiti,
limão siciliano e xarope de
açúcar.

NEGRONI

R$ 30

Gin, vermute e campari

JACK & COKE

R$ 30

Jack Daniel’s®, Coca Cola

MARACUJACK

R$ 34

Jack Daniel’s®, maracujá,
xarope de açúcar e citrus

GINGER JACK

R$ 32

Jack Daniel’s®, xarope de
gengibre, limão siciliano e
água com gás.

APEROL SPRITZ

R$ 32

Aperol®, prosseco, água
com gás e laranja

BRAMBLE DE
JABUTICABA

R$ 29

Gin, licor de jabuticaba
e limão siciliano

caipiroska DE
FRUTAS VERMELHAS

R$ 26

taça VINHO DA CASA

R$ 19

Vodka Absolut®, frutas
vermelhas e açúcar.

• Tinto - Cabernet Sauvignon
• Rosê
• Branco - Moscato

gin tônica

R$ 28

OLD FASHIONED

R$ 31

SUR' ORANGE TÔNICA

R$ 29

Gin, tônica e limão
siciliano.

Bourbon, Bitter e xarope
de açúcar.

Licor de laranja com
cachaça envelhecida e
tônica.

GARIBALDI

R$ 29

Campari, suco de laranja
e xarope de açúcar.

SOBREMESAS
O MELHOR PUDIM
DO MUNDO

R$ 16

O melhor pudim que você
vai comer na vida, cremoso
e na medida certa.
Impossível viver sem ele,
vale cada colherada.

COXINHA DE CHOCOLATE
R$ 23
COM NUTELLA
Essa nem precisa explicar
muito, uniu a fome com a
vontade de comer.
(4 unidades)

CAFé

R$ 5

BROWNIE
DO RANGO

R$ 29

Nosso brownie chocolatudo,
com sorvete de baunilha do
cerrado artesanal, geleia de
amora e farofa de nuts
caramelizados.

COOKIE DE
NUTELLA

R$ 8

Que tal nosso cookie
recheado?

SENHA WIFI: hamburguerdoseujeito
compartilhe: @VILLAHAMBURGUERIA

GRUPO VILLA

Say
Dog

GRUPO VIP
FAÇA PARTE

SaydOg
SANDWICH SHOP

HOTDOGS
O legítimo hot dog americano com nosso toque especial.

CHICAGO · R$ 24
Pão brioche hot dog, salsicha
frankfurter, mostarda e american
cheese. Acompanha ketchup
artesanal.

DETROIT · R$ 25
Pão brioche hot dog, salsicha
frankfurter, mostarda, bacon,
american cheese e caramelo de
cebola. Acompanha ketchup
artesanal.

LOS ANGELES · R$ 21
Pão brioche hot dog, salsicha
frankfurter, mostarda, alface e
tomate. Acompanha ketchup
artesanal.

MIAMI · R$ 23
Pão brioche hot dog, salsicha
frankfurter, mostarda, salsa Say
Dog, bacon e cebola crispy.
Acompanha ketchup artesanal.

NEW YORK · R$ 19
Pão brioche hot dog, salsicha
frankfurter e mostarda. Acompanha
ketchup artesanal.

OKLAHOMA · R$ 26
Pão brioche hot dog, salsicha
frankfurter, american cheese,
cebola caramelizada e farofa de
bacon. Acompanha ketchup
artesanal.

SAMPA · R$ 26
Pão brioche hot dog, salsicha
frankfurter, mostarda, molho de
tomate, purê de batata e batata
palha. Acompanha ketchup
artesanal.

acompanhamento

Adicione +R$ 7

Batata crinkle • Batata palito
120g (porção individual)

SANDWICHS

Aquele sanduíche no capricho, é de comer chorando, de alegria.

Little Italy · R$ 32,9
Pão semi italiano, tomate seco
artesanal, pesto de manjericão,
rúcula, mussarela de búfala e
maionese vegana. Acompanha
ketchup artesanal.

THE STRIP · R$ 32,9
Pão semi italiano, american
cheese, pastrami, bacon, tomate,
alface e salsa Say Dog.
Acompanha ketchup artesanal.

Times Square · R$ 32,9
Pão semi italiano, rúcula, pastrami,
relish de pepino e caramelo de
cebola. Acompanha ketchup
artesanal.

SENHA WIFI: hamburguerdoseujeito
compartilhe: @VILLAHAMBURGUERIA

GRUPO VILLA

Say
Dog

GRUPO VIP
FAÇA PARTE

