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O Hambúrguer no seu melhor momento
Se este guia está nas suas mãos é porque 
você, assim como nós, é um apaixonado por 
hambúrguer. Gostamos tanto, que ficamos cada 
vez mais exigentes em relação ao tipo de carne, 
aos acompanhamentos, à bebida com a qual 
vamos harmonizar a refeição. Somos chamados 
de gourmets, de foodies... Mas, na real, somos 
especialistas no “searching for the best”, no caso, 
experts em hambúrguer. 

Essa característica nos permite pesquisar. Cada 
viagem se transforma em um motivo para buscarmos 
novos endereços, achados e dicas. Nós, fãs de 
hambúrguer, sabemos indicar na ponta da língua 
melhores e mais famosos pelo mundo – tanto os 
lugares que já visitamos quanto os que pretendemos 
conhecer. Orgulho nosso, portanto, que São Paulo 
seja reconhecida como a capital brasileira do 
hambúrguer, graças às receitas criadas pelos chefs, 
nos restaurantes, lanchonetes, bares e clubes. 

Graças a esse cenário, chegamos à oitava 
edição de nosso festival gastronômico dedicado 
ao hambúrguer, que passa a se chamar Roteiro 
UOL Burger Fest. De 17 de junho a 1 de julho, 89 
endereços na Grande São Paulo, apresentarão suas 

versões exclusivas de hambúrguer. Esse número 
recorde de participações reflete o momento e o 
interesse que os protagonistas da gastronomia em 
São Paulo têm em criar hambúrgueres cada vez 
mais especiais! 

Desde já, você pode acessar o site oficial do Roteiro 
UOL Burger Fest e acompanhar a programação das 
casas participantes, aprender as receitas e saber 
tudo sobre a cultura do hambúrguer.

E anote mais uma na agenda: nos dias 2 e 3 de julho, 
acontece na Arena Urban Stage, em Santana, o UOL 
Burger Weekend 30 Horas de Chapa Quente, uma 
verdadeira Virada Gastronômica do Hambúrguer, com 
a presença de food trucks, bares, bandas e DJs. 

É por tudo isso que chegamos a uma deliciosa 
certeza: muitas edições do Roteiro UOL Burger 
Fest ainda virão.

Equipe Roteiro UOL Burger Fest
 burgerfest.uol
 /burgerfestoficial
 @burgerfestoficial

3B
 Welsh burguer: Hambúrguer de picanha temperada na 

cerveja ambrée, uma fatia de presunto cru, mostarda, mo-
lho inglês, cheddar, cebola roxa, alface crespa, tomate e 
ovo no pão de hambúrguer. R$ 42 

 Le carioca: Pão amarelo montado com hambúrguer  
de fraldinha e queijo fresco de Minas, cebola roxa, alface 
crespa e tomate temperado com alho, vinagre, azeite e eve 
toque de pimenta. R$ 15 

   Rua Jesuino Arruda, 470, Itaim Bibi   33167-4145
   12h/0h (quinta a domingo até 2h)
 contato@les3brasseurs.com.br   /3BBrasil   @3BBrasil

Aé Sagarana
 Nego Gato: Pão australiano, hambúrguer de red angus, 

cheddar inglês e cebola caramelizada. R$ 25

   Rua Aspicuelta, 268, Vila Madalena   32768-2004
 17h/0h (quarta a sexta até 1h; sábado 14h/1h; domingo 

14h/22h; fecha segunda)   emporiosagarana@gmail.com
 www.emporiosagarana.com.br
 /emporio sagarana   @emporiosagarana

Allez, Allez!
 Brie Búrguer: Pão com gergelim, hambúrguer (acém, 

peito e pescoço), queijo brie derretido, chutney de figo e 
batata rústica. R$ 33

 Foie Gras Búrguer: Pão australiano, hambúrguer (pica-
nha, peito e pescoço), escalope de foie gras grelhado e 
maionese de trufas R$ 57

 Poché Búrguer: Pão com gergelim, hambúrguer (acém, 
peito e pescoço), tomate grelhado, ovo poché, bacon gre-
lhado e pasta dijon. R$ 27

   Rua Wisard, 288, Vila Madalena    33032-3325  
e 3097-8204   12h/15h e 19h/23h (sexta jantar até 0h; 
sábado 13h/17h e 20h/0h; fecha domingo)   

 contato@allezallez.com.br   www.allezallez.com.br    
 /AllezAllez

Astor
 Big Astor: Hambúrguer de fraldinha no pão de brioche, 

com molho Big Astor (queijo prato, picles e alface julienne). 
Acompanha maionese caseira e batata palito. R$ 32.

   Rua Delfina, 163, Vila Madalena    33815-1364
 18h/0h (terça e quarta até 2h; quinta a sábado 12h/3h; 

domingo 12h/19h)   www.barastor.com.br   
 /bar.astor   @barastor

Bar Pier 8
 Monster Burger: Três hambúrgueres de fraldinha (100g) 

com bacon, queijos cheddar e prato, pickles, alface, to-
mate, ketchup defumado e maionese caseira com alho e 
pimenta dedo de moça. Servido no pão de hambúrguer. 
R$35

 X-egg xique: Hambúrguer de fraldinha (200g), brie, ovo 
perfeito (cozido por 1h a 64ºC) e maionese de funghi chile-
no. Servido no pão brioche. R$ 32

   Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 149, Vila Olímpia
 32365-5759   18h/23h (sábado 12h30/23h; fecha 

domingo e segunda)   contato@barpier8.com.br  
 www.barpier8.com.br   /pieroito   @barpier8

Barê
 Barbecue Burger: Hambúrguer de picanha, queijo-de-

coalho grelhado e vinagrete. R$ 34

   Alameda Lorena, 1892, Jardim Paulista   33564-2016
 19h/0h (quinta até 1h; sexta e sábado até 2h; fecha 

segunda)   reservas@barejardins.com.br
 www.barejardins.com.br   /barejardins   
 @barejardins

Beach Burger
 Beer & Bacon Burger: Blend de picanha, fraldinha e se-

gredo do chef (150g) envolto em bacon, creme de queijos 
e cerveja, mix de folhas rasgadas, molho barbecue servido 
à parte no pão branco com gergelim. R$ 33,80

   Alameda Lorena, 1420, Jardim Paulistano   2628-7511
 12h/16h e 19h/23h (quinta a sábado 12h/0h; fecha 

domingo; segunda só almoço)   
 fabio@beachburger.com.br   /BeachBurger

Patrocínio

Astor
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BeFresh Restaurante
 

 Muuú Burger: Hambúrguer de picanha (180g) no pão 
de cereais tostado, queijo prato, alface, tomate, shimeji e 
shiitake no shoyu. R$ 29,50

 Cocoricó Burger: Hambúrguer de frango (180g) no pão 
de cereais tostado, queijo provolone, alface, tomate, mo-
lho de mostarda Dijon. R$ 27,50

 Flamingo Burger: hambúrguer de salmão (180g) no pão 
de cereais tostado, com mussarela de búfala, alface, to-
mate e pesto. R$ 29,50

   Rua Professor Carlos de Carvalho, 95, Itaim Bibi
 3078-0558   www.befresh.com.br

Big Kahuna Burger
 Son of a Gun: 2 hambúrgueres (140g), queijo

monterey jack levemente apimentado, três fatias de bacon 
especial de costela, crystal onions e molho barbecue da 
casa, no pão de brioche coberto por sementes de papou-
la. R$ 32,80

  Alameda Lorena, 53, Jardim Paulista   3051-6268  
e 4561-7670   12h/15h e 19h/23h (sexta até 0h; sábado 
13h/0h; domingo 13h/23h; fecha segunda)

 bigkahunaburger@bigkahunaburger.com.br
 www.bigkahunaburger.com.br
 /bigkahunaburgerr/   @bigkahunaburgerr

Bona
 Japa Burguer: Hambúrguer com cogumelos, sisho e 

maionese de wasabi. R$ 29
 Burguer de Rabada: Hambúrguer de rabada no pão de 

milho, pesto e salada de agrião. R$ 32

   Rua Álvaro Anes, 43, Pinheiros   3812-8400  
e 99934-4241   19h30/23h30 (sábado e domingo almoço 
13h/16h30 e jantar 19h30/23h; fecha segunda e terça)

 contato@bonagastro.com.br   /bonagastro   
 @bonagastro 

BOS-BBQ
 The BOS: Pão de brioche, hambúrguer (180g), cheddar 

inglês, Candy bacon, barbecue Jim Beam e cebola cara-
melizada a parte. Acompanha fritas. R$ 35

   Avenida Pedroso de Morais, 1036, Pinheiros
 3034-1371   12h/15h e 18h/23h30 (sábado 12h/23h30; 

domingo, 12h/21h; fecha segunda)   www.bos-bbq.com
 /BOSBBQ   @BOSBBQ 

Brown Sugar
 Burger BS: Hambúrguer de cordeiro, queijo mussarela, 

pimenta verde flambada e coleslaw defumada, acompa-
nho de batata frita. R$ 36

   Rua Padre João Manuel, 1055, Jardim Paulista
 3063-4249     18h/0h (quinta e sexta 18h/1h30)
 reservas@brownsugar.com.br
 @brownsugarrestaurante

Buddies Burger
 Joe´s Dimaggios: Pão de brioche, hambúrguer (180g), 

psto de manjericão, molho de tomate rustico e peperoni 
chapeado. R$ 29

 Buddies Burger: Pão de brioche, hambúrguer (180g) 
com mussarela e molho de cerveja. R$ 29

   Rua Professor Atilio Innocenti, 419, Vila Olímpia
 3078-3888   12h/15h e 18h/0h (sexta 11h30/15h e 

18h/1h; sábado 12h/1h; domingo 12h/0h; fecha segunda) 
 master@buddies.com.br   www.buddies.com.br
 /buddiesBurger&Beer   @buddies_burger

Burger Joint
 The Bacon Works com Cheese Fries: Hambúrguer an-

gus (140g), queijo colby, cheddar branco, alface, picles da 
casa, cebola roxa, ketchup, mostarda e maionese. Para 
acompanhar, batata frita gratinada com os queijos colby e 
cheddar branco. R$ 25

   Rua Bela Cintra, 2116, Jardim Paulista   2495-1019
 12h/23h (quarta até 0h; quinta a sábado até 1h)

   Avenida Paulista, 854 (Top Center)   1h30/21h30
 www.burgerjoint.nyc   /burgerjointbr

Boxixo Carioca
 Triple Burger na Brasa: Blend de fraldinha, filé-mignon 

e patinho temperado scom sal rosa e grelhados na brasa 
com três queijos derretidos (estepe, gouda e prato), cebola 
assada com alecrim e fatias de bacon agridoce acompa-
nhados de três molhos (maionese de curry, tomate picante 
e mostarda com mel e gergelim) e servidos com chip`s de 
mandioquinha. R$ 28,9

  Rua Inhanbu, 800, Moema   5041-9494  12h/0h20   
 www.boxixocarioca.com.br   /boxixocarioca

Brado
 Duroc Pig Burger: Blend suíno e bovino,  molho barbe-

cue de maçã, onion rings e queijo derretido, acompanha-
do de batata rústica. R$ 36

 Triplo Godzilla Burger: Três discos de hambúrguer 
(blend secreto do chef), queijo derretido, bacon crocante, 
cebola roxa, tomate, alface e aioli verde, acompanhado de 
batata rústica. R$ 54

  Rua Joaquim Antunes, 381, Pinheiros   3061-9293
 12h/15h e 19h30/23h (sexta até 0h; sábado 12h/0h; 

domingo só almoço 12h/17h)

Brewdog
 Salmon Burger: Hambúrguer de salmão com molho tár-

taro e salada no pão australiano. R$ 35
 Polpettone Burger: Hambúrguer recheado com queijo 

meia cura, maionese de ervas, bacon caramelizado e pi-
cles de cebola roxa no pão de brioche. R$ 25

   Rua Coropés, 41, Pinheiros   3032-4007
 18h/0h (quinta até 1h; sexta até 2h; sábado 14h/2h; 

domingo 15h/23h)   brewdog@brewdogbrasil.com
 /brewdogsaopaulo   @brewdogsaopaulo

Burger Lab Experience
 Milano Burger: Hambúrguer (200g) de blend de angus, 

queijo italiano caciotta com peperoncino, salame milanês 
italiano, geleia de tomate, rúcula e maionese de limão sici-
liano no pão brioche. R$ 42

   Rua Jundiatuba, 242   2309-2543   11h/23h   
 burgerlab.com.br

Burger Table
 Crispy Pork: Pão da casa com amêndoa, hambúrguer 

(180g) com blend da casa grelhado no carvão, queijo mon-
terey jack picante, barbecue de goiaba e torresmo de pan-
cetta. R$ 29,50

   Rua Gabriele D’Annunzio, 1331, Campo Belo
 2478-4055   19h/23h (sexta até 0h; sábado 12h/0h; 

domingo 12h/22h30; fecha segunda e terça)
   Rua Tabapuã, 1445, Itaim Bibi   3168-0121

 12h/15h e 18h30/0h; sexta 12h/15h30 e 18h30/1h; 
sábado 12h/1h e domingo 12h/23h

 contato@burgertable.com.br   
 www.burgertable.com.br   /Burger-Table   
 @burgertable

Café Voyage
 San Siro: hambúrguer caseiro (180 g) com creme de 

gorgonzola e pera caramelizada, servido no pão de ham-
búrguer tradicional. R$19,90

 Austin Burger: Hambúrguer caseiro de costela (200g), 
banhado no molho barbecue com queijo prato e tiras de 
bacon crocante, servido no pão de hambúrguer com ger-
gelim. R$24,90

   Rua Professor Atílio Innocenti, 439, Itaim Bibi
 3045-5792/5831   11h /16h e 17h/20h30 (quinta a 

sábado 11h/16h e 17h/23h; fecha domingo)
 contato@cafevoyage.com.br   www.cafevoyage.com.br 
 /cafevoyagesp   @cafevoyage

Canaille Bar
 Hambúrguer da Serra: Hambúrguer de carne de cordei-

ro com especiarias e ervas frescas, queijo de cabra, maio-
nese de iogurte, balsâmico e pimenta rosa, pão preto de 
Guinness. R$ 28

   Rua Cristiano Viana, 390, Pinheiros   
 3898-3102   12h/15h e 18h/0h30 (sábado, 12h/0h; 

fecha domingo; segunda só almoço) 
 /bar.canaille   @canaillebar

Brown Sugar

Brewdog
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Camden House
 Full English Burger: Hambúrguer de linguiça de leitoa, 

cogumelos, ovo frito, bacon e tomate assado no molho 
barbecue, com batata chips. R$ 39

 Fat Gringo: Hambúrguer de costela angus (250g), bacon 
defumado e caramelizado, chutney de cebola roxa, queijo 
caciota artesanal, tomate e alface americana. R$ 43

   Rua Manuel Guedes, 243, Itaim Bibi   2369-0488
 12h/0h (sexta até 1h; sábado 10h/1h; domingo 10h/17h; 

fecha segunda)   reservas@camdenhouse.com.br
 camdengastropub   @camdengastropub

Cão Véio
 Shiba Inu: Hambúrguer de kobe beef (180g), queijo brie, 

cebola roxa caramelizada, tomate cereja e mini-rúcula no 
pão de brioche. Escoltado de batata-frita canoa. R$ 37

   Rua João Moura, 871, Pinheiros   4371-7433
 12h/15h e 18h/0h (sábado almoço até 17h; fecha 

domingo)   caoveio.com.br    /caoveiopub   @caoveio

Capim Santo
 Hambúrguer de camarão: Hambúrguer de camarão no 

pão caseiro de capim santo, pasta de palmito pupunha e 
chips de banana da Terra. R$ 43

   Alameda Ministro Rocha Azevedo, 471, Cerqueira César
 3089-9500   19h/23h30 (sábado 20h/0h; fecha 

domingo e segunda)   reservas@capimsanto.com.br
 www.capimsanto.com.br

   Rua Demétrio Ribeiro, 605, Tatuapé   2737-8006
   17h/23h30 (sábado e domingo 12h/0h; fecha segunda)
 /dockburger   @dockburger

Empório Sagarana
 Porco Burguer: Pão de mandioquinha, hambúrguer de 

porco, chutney de manga, queijo canastra e tempurá de 
abobrinha. R$ 28

 Nego Gato: Pão australiano, hambúrguer de red angus, 
cheddar inglês e cebola caramelizada R$ 25

   Rua Marco Aurélio, 887, Vila Romana   3539-6560
   17h/0h (quarta a sábado até 1h; fecha domingo)
 emporiosagarana@gmail.com
 www.emporiosagarana.com.br   /emporiosagarana   
 @emporiosagarana

Esquina Mocotó
 Catanduva Burger: Brioche de mandioca, hambúrguer 

de pernil com crispy, maionese de presunto cru de Catan-
duva e radicchio com salsa da Esquina. R$29,90

   Avenida Nossa Senhora do Loreto, 1108, Vila Medeiros
 2949-7049   12h/15h e 19h30/23h (sábado 12h/17h e 

19h30/23h; domingo só almoço, 12h/17h; fecha segunda)
 /esquinamocoto   @esquinamocoto

Figone
 Bacon Caramel:  Hambúrguer (180g) black angus, to-

mate confit, queijo minas, rúcula, maionese temperada e 
bacon caramelizado no pão tradicional de hamburgúer. 
R$ 19,90

 Brasileirão: Pão preto, hambúrguer (180g) black angus, 
queijo-de-coalho, cebola caramelizada picante, couve 
manteiga e banana milanesa. R$ 24

 Yummy Churros!!!: Tostex de churros, generosa camada 
de sorvete, outra camada de doce de leite com calda de 
chocolate. R$ 22

   Rua Sena Madureira, 189, Vila Mariana   2729-4029
 12h/15h e 17h/23h30 (quinta e sexta jantar até 0h30; 

sábado 12h/1h30; domingo 13h/23h30; fecha segunda)
 figone.cafe@gmail.com   www.figone.com.br
 /figone   @ofigone

Forneria San Paolo
 Hambúrguer de picanha no pão de mandioquinha com 

fritas ou mix de folhas: Hambúrguer de picanha no pão 
de mandioquinha, queijo prato derretido, cebola dourada, 

Casa Condessa Bistro
 Hambúrguer de falafel: Hambúrguer de falafel com cre-

me de avocado, tomate confit, brotos e pepino, servido no 
pão rustico de grão. R$ 48

   Rua Bueno Brandão, 66, Vila Nova Conceição
 3842-5141   19h/23h (quarta a sexta até 23h30; 

sábado 12h/23h30; domingo 12h/17h30)

Chip’s Burger
 Mex Burger: Hambúrguer artesanal (180g), chili, ched-

dar inglês, cebola, tortilha crocante e pimenta de cheiro. 
R$ 28,99

 Jack BBQ Burger: Hambúrguer artesanal (100g), queijo 
tipo monterey jack, bacon e barbecue caseiro. R$17,99

 Jack Picles Burger: Hambúrguer artesanal (100g), queijo 
tipo monterey jack, alface picada, cebola e picles. R$ 17,99

   Rua Doutor César, 718, Santana   2099-2803
   12h/0h (sexta e sábado até 1h)
 reservas@chipsburger.com.br 
 www.chipsburger.com.br   @chipsburger

Come On Burger
 Shita: Hambúguer (160g) da casa, cheddar, shiitake re-

cheado com queijo estepe e empanado na farinha panko, 
alface americana no pão brioche acompanhado com 
maionese defumada a parte. R$ 33

   Rua Dr. Álvaro Alvim, 193, Vila Mariana   5082-1645
 11h30/23h (fecha domingo)   /comeonburger/   
 @comeonburger

Depot4 - Grilled Burger
 Triple X: três queijos (cheddar, prato e gorgonzola) so-

bre dois hambúrgueres (280g do blend bovino), cebola ca-
ramelizada, farofa de bacon e maionese caseira, no pão 
brioche, clássico com gergelim ou preto, acompanhado 
de milho grelhado na Manteiga. R$ 30

   Rua Costa Aguiar, 1421, Ipiranga   32941849
   12h/23h30 (fecha segunda)   @Depot4

Dock Burger
 Mamma Mia!: Hambúrguer, fatia de berinjela empanada 

com farinha de rosca e parmesão ralado, molho de tomate 
fresco ralado e manjericão. R$ 28

mix de tomate, manjericão e tomilho aquecidos no azeite, 
rúcula, maionese com essência defumada, servido com 
fritas ou salada de folhas verdes). R$ 49

   Rua Amauri, 319, Jardim Paulistano   3078-0099
 12h/1h (sexta e sábado até 2h)   
 contato@forneria.com.br   www.forneria.com.br
 /forneria   @forneriasanpaolo/

Frank & Charles
 Burger Do Mau: Hambúrguer blend de angus (140g), 

cheddar inglês, bacon canadense e ovo orgânico frito na 
manteiga, servido no pão artesanal de brioche. R$ 29

 TT Burger: Hambúrguer blend de angus (140g), queijo 
gruyère, relish de pepino artesanal, cebola roxa, bacon ca-
nadense e maionese artesanal, servido no pão preto R$ 29

   Rua Tinhorão, 130, Higienópolis   99340-8976
 12h/16h e 18h/22h (quinta a sábado jantar até 23h; fecha 

domingo)   /frankcharles.1885   @frankcharles1885

Gardenia Pinheiros
 Kafta Burguer: Hambúrguer de kafta de cordeiro, pesto 

de hortelã e onion rings. R$ 32
 Gardenia Burguer: Hambúrguer de cordeiro com queijo 

prato, salada e batatas gardenia. R$ 32

  Praça dos Omaguás, 106B, Pinheiros   3815-9247 
 19h/0h (sábado também almoço 13h /17h; fecha 

domingo)   /gardeniapinheiros   @gardeniapinheiros

Esquina Mocotó

Empório Sagarana
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Garoa Hamburgueria
 Anéis Paulistas: Hambúrguer da casa (180g) acompa-

nhado de cheddar inglês, bacon, onion rings, mostarda 
dijon no pão de de brioche. Acompanha batata doce frita. 
R$ 29,90

   Rua Tavares Bastos, 779, Pompeia   3297-1535
   18h/23h15 (domingo 17h/22h15; fecha segunda e terça) 
 /hamburgueriagaroa   @garoahamburgueria

Gigante Gastronomia
 Sour Driver: hambúrguer (180g), cheddar fundido, guaca-

mole, sour cream, pico de gallo e doritos. R$ 27
 Village Burger: hambúrguer (150g), relish de cogumelo, 

ementhal, cebola crispy acompanhado de maionese de 
limão siciliano. R$ 24

   Rua Doutor Renato Paes de Barros, 484, Itaim Bibi
 96108-5759     11h/16h (quinta a domingo até 22h)

  Rua Henrique Monteiro, 125, Pinheiros   96540-2946
   11h/22h (fecha segunda a quarta)
 gigante.gastronomia@icloud.com
 /gigagastronomia   @gigagastronomia

Hamburgueria Artesanal
 Artesanal Burguer: Hambúrguer de picanha (160g) co-

berto com mussarela, maionese artesanal, alface ameri-
cana, relish de pepino, tomate e molho especial da casa. 
R$ 29

   Rua Guaimbé, 161, Mooca   2305-2403
 18h/23h (sexta 12h/14h30 e 18h/0h; sábado 12h/0h; 

domingo 18h/2h; fecha segunda)
 www.hamburgueriaartesanal.com   
 /hamburgueriartesanal

cheese combinado com azitona preta, vinagrete com pi-
nhão e raspas de limão, servidos no pão australiano com 
maionese da casa. R$ 27,35

   Rua Amador Bueno, 767, Santo Amaro   2594-8845
 11h/21h     Rua Capitão Otávio Machado, 1252, Granja 

Julieta   3530-0270   11h/22h   /iloveburgerbrasil  
 @iloveburgerbr

It Burger
 It Lisboa: Pão de milho, agrião, tomate caqui, hambúr-

guer de alheira, ovo caipira frito. R$ 32
 It Tex Mex: Pão de pretzel, alface, tomate, hambúrguer 

alto, queijo monterrey  jack, relish de tomate com chilli. 
R$ 36

   Rua Fernandes Pinheiro 51, Tatuapé   2649-2418
   12h/23h30 (sexta e sábado até 0h; domingo até 23h)
 www.itburger.com.br   /itburger   @itburger_

Jorge Restaurante
 Jorge Burger!: Pão redondo tipo brioche, hambúrguer 

com blend de picanha, fraldinha e bacon, compota de to-
mate, mussarela de búfala, rúcula, finalizado com molho 
pesto e acompanhado com fritas tradicionais e molho de 
maionese de ervas. R$ 43

 Jorge Especial!: Pão ciabata com alecrim, blend de lom-
bo, costela e bacon, queijo brie com mix de folhas verdes 
e hortelã finalizado com molho de iogurte, limão e pimenta, 
acompanhado com fritas tradicionais e molho sauce cre-
am. R$ 38

 Jorge Salmão!: Pão redondo integral com semente 
de abóbora e papoula, hambúrguer de salmão coberto 

Hamburgueria Tradi
 P.L.T.: Hambúrguer de pancetta artesanal à pururuca, 

geleia de pimenta da casa, alface romana, tomate caqui, 
servido no pão brioche. R$ 37,11

   Rua Diogo Jácome, 391, Vila Nova Conceição
 2339-7107   12h/15h e 19h/23h (sexta jantar até 0h; 

sábado 12h30/0h; domingo 12h30/22h30)
 contato@hamburgueriatradi.com.br 
 /hamburgueriatradi   @hamburgueriatradi

Holy Burger
 Saint Gorgon - O retorno: hambúrguer (160g), cebola ca-

ramelizada, agrião e maionese da casa, servido no pão 
preto. R$ 28

   Rua Doutor Cesário Mota Júnior, 527, Vila Buarque
 4329-9482   12h/0h (sexta e sábado até 1h; fecha 

domingo)   /HolyBurgerSP   @holyburgersp

ICI Brasserie
 Le X-burger: pão fresquinho, queijo estepe derretido, 

hambúrguer (180g) de red angus. R$ 25

   Rua Bela Cintra, 2203, Jardim Paulista   2883-5063
 11h45/15h30 e 18h30/23h (sábado 12h/23h; domingo 

12h/22h)     Mais três endereços   
 www.icibrasserie.com.br   /icibrasserie  
 @icibrasserie

Ilha das Flores – Steakbar
 deBetti dry aged burguer: Dry Aged Hambúrguer (180g), 

cheddar Inglês e cebola caramelizada, no leve pão Brio-
che. Acompanha fritas. R$ 36

   Rua dos Curumins, 5, Cidade Jardim   3031-5644
   12h/0h (domingo até 18h)   /ilha das FloresSteakbar

I Love Burger
 Supreme: Quatro hambúrgueres da casa (130g) reche-

ados com cheddar e bacon, cobertos com queijo prato, 
cebola roxa crua e ketchup picante no pão de hambúrguer 
com maionese. R$ 35,85

 Tesouro: Hambúrguer da casa (130g), provolone e 
manjericão enrolados em fatias finas de bacon, tomate 
fresco e molho chipotle artesanal servidos no pão tradi-
cional. R$ 28,95

 Dice: Hambúrguer (130g), queijo branco fresco, crean 

com cream cheese, cenoura, abobrinha e broto de alfafa, 
acompanhado com fritas tradicionais e molho bravo (curry 
e páprica). R$ 46

   Rua José Maria Lisboa, 1000, Jardim Paulista
 3088-9822     12h /15h e 19h/23h
 www.etoilehotels.com.br/jorgerestaurante/
 /JorgeRestaurante   @jorgerestaurante

Josephine
 Lourenzzo: Pão australiano, cheddar e cebola Carame-

lada. R$ 23
 Porc: Pão de hambúrguer, calabresa, vinagrete, bacon, 

mussarela e maionese. R$ 23
 Chicken Fingers: Pão de hambúrguer, frango empana-

do, queijo mussarela, tomate, orégano, maionese e alface 
americana. R$ 23

   Rua Jacques Félix, 253, Vila Nova Conceição
 3842-5891     12h/22h (terça a sexta até 0h)
 www.josephine.com.br

Katz Burger House
 Katz Zucchini: Hambúrguer black angus com pedaços 

de bacon (120g), lâminas de abobrinha grelhada, cebola 
crispy, mix de queijos e alface frisé, servido no pão de brio-
che, coom molho especial. R$ 32,90

 Meatball Katz Burger: Hambúrguer black angus empa-
nado e crocante, mussarela de búfala derretida, molho de 
tomate rústico e manjericão servido no pão preto. R$ 29

   Rua Tabapuã, 976, Itaim bibi   3078-1776
 18h/0h   www.katzburger.com.br   /KatzBurger   
 @katzburger

La Central Restaurante y Taqueria
 Vegg Burger La Central: Pão de milho recheado de co-

gumelos confitados, queijo-de-minas chapeado e leve-
mente tostado, tomate verde, picles de rabanete e maio-
guaca. Acompanhado de batata roxa frita com alecrim e 
maionese de alho. R$ 32

 Copan Burger Central: Hambúrguer de fraldinha, queijos 
emmental e gruyère, tomate cáqui, rúcula com maionese 
de alho e bacon crocante, pesto de pimenta jalapeño e 
pão de milho. Acompanha batata roxa frita com alecrim e 
maionese de alho. R$ 38

   Avenida Ipiranga, 200, centro (Edifício Copan)
 3214-5360   12h/15h30 (sábado até 0h; domingo até 

17h30)   info@lacentral.com.br   www.lacentral.com.br
 /lacentral.copan/   @la_central

Holy Burger

Jorge Restaurante



10 11

La Cucina Piemontese
 Mito: Pão de brioche, blend de carne bovina, queijo ta-

leggio, geleia caseira de frutas vermelhas e chips de pre-
sunto parma, maionese verde servida à parte, acompa-
nhado de batata rústica. R$ 34

 Veggie: Pão de beterraba, hambúrguer de abóbora 
com queijo mussarela e cebola caramelada e rúcula, 
maionese verde servida à parte, acompanhado de batata 
rústica. R$ 31

   Avenida Valville, 550, Alphaville, Santana de Parnaíba
 4154-4617   12h30/16h e a partir das 19h (domingos 

12h30/17h; fecha segunda)
 www.lacucinapiemontese.com.br
 /lacucinaalphaville   @lacucinapiemontese

Lanchonete da Cidade 
 Chic Bombom: Hambúrguer bombom servido com ce-

bola caramelizada e queijos fundidos à moda do Ponto 
Chic, servido no pão brioche. R$ 30

   Alameda Tietê, 110, Jardim Paulista   3086-3399
   12h/1h (sexta e sábado até 3h)
 www.lanchonetedacidade.com.br

Laundry Deluxe
 Laundry burguer: Pão tipo brioche, hambúrguer (180g) 

de costela bovina, queijo tipo cheddar inglês, cebola ca-
ramelada, rúcula e bacon em fatias, acompanha batata 
rústica e maionese da casa. R$ 28

 Deluxe burguer: Pão de hambúrguer (180g) de blend 
bovino, queijo tipo cheddar inglês, gorgonzola, molho de 
tomate fresco, alface e pepino em conserva, acompanha 
batata rústica e maionese da casa. R$ 28

 Vegetariano laundry deluxe: Pão sem glúten, hambúrguer 
de quinoa com grão de bico, queijo vegano, mix de cogu-
melo, rúcula e tomate, acompanha batata rústica. R$ 32

   Rua da Consolação, 2937, Cerqueira César
 2894-4084   12h/0h   /laundrydeluxe   
 @laundrydeluxe

Le Repas Bistrot
 Le loup burguer: Pão de hambúrguer, linguiça caseira 

com erva-doce, queijo mussarela derretido, molho de to-
mate e cebola rústica com mandioca crocante. R$ 36

   Rua Ferreira de Araújo, 450, Pinheiros   2366-9882
 12h/15h (quarta e quinta jantar 19h30/23h; sexta jantar 

até 23h30; sábado 13h/16h e 19h30/2330; domingo só 

Mano Sanduíches
 Burgerfest: Hambúrger com queijo gorgonzola e ce-

bola caramelizada ao vinho do porto, no pão de hambúr-
guer. R$ 20

   Rua Ferreira de Araújo, 381, Pinheiros   3816-1725
 12h/23h   /ManoSanduiches/

Meat Chopper Burgers
 Smoked Hot Burger: Hambúrguer, queijo prato, crisp to-

mato, rúcula, bacon, smoked hot sauce no pão de ham-
búrguer preto. R$ 31

 Jammy Jim Burger: Hambúrguer, queijo cheddar, fried 
pickles, bacon, cebola roxa, alface e maionese no pão de 
hambúrguer. R$ 30

   Rua dos Pinheiros, 507, Pinheiros   3081-5369
 12h/15h30 e 19h/23h30 (sábado 12h/0h; domingo só 

jantar 18h30/23h; segunda só almoço)
 /MeatChopperBurger   @MeatChopper

Meats
 Double Trouble: Pão de mandioquinha, hambúrguer, ce-

bola caramelizada com chipotle, stracciatella e picles doce 
de cebola roxa. R$ 35

   Rua dos Pinheiros, 320, Pinheiros   2679-3791
 12h/0h (sexta e sábado até 1h; domingo 13h/0h)

   Alameda Lorena, 2090, Jadim Paulista   2679-6323 
 12h/0h (sexta e sábado até 1h; domingo 13h/0h)
 /MEATS320/   @eatmeats

Melts Burger
 Berkeley: German steak (filé-mignon e carne suína) no 

almoço 13h/16h30)   www.lerepas.com.br 
 /LeRepasBistrot   @lerepasbistrot

Let’s Burger
 Chapolin: Hambúrguer de fraldinha (160g), queijo prato, 

chili, pimenta jalapeño opcional no pão preto tipo austra-
liano, acompanhado de guacamole. R$ 31

   Rua Rafael Correa Sampaio, 899, Santa Paula, São 
Caetano do Sul   2376-8861   8h/23h (sábado também 
almoço 12h30/14h; fecha segunda)  

 www.letsburger.com.br   /letsburger80   @letsburger80

Luz, Câmera, Burger!
 Tiozão do Churrasco: Pão de hambúrguer selado com 

linguiça toscana, hambúrguer (160g), queijo fundido da 
casa e baby rúcula. R$ 27

   Rua, Caravelas, 339, Vila Mariana   3564-5410
 12h/15h e 18h/23h (sexta até 0h; sábado 12h/0h; 

domingo 13h/23h; fecha segunda)
 lcb@luzcameraburger.com.br 
 www.luzcameraburger.com.br   /luzcameraburger
 @luzcameraburger

Mania de Churrasco Prime Steak House 
 Chimi & Churri Churrasco Burger: Hambúrguer (150g) 

de angus grelhado no fogo com sal grosso, pão prime, 
chimichurri, cebola crispy, queijo prato, alface e molho de 
churrasco.  R$ 24,90

 Cheese Salad Churrasco Burger: Hambúrguer (150g) de 
angus grelhado no fogo com sal grosso, pão prime com 
queijo prato, alface, cebola roxa e molho especial de chur-
rasco. R$ 22,90

   Shopping Iguatemi. Mais 25 endereços em shoppings 
da Grande São Paulo   11h30/22h

 /ManiaDeChurrascoPrimeSteakHouse/

pão australiano, cebola, queijo cheddar, alface americana 
e molho barbecue. R$ 22

 California: dois german steak no pão australiano, ce-
bola, dobro de queijo cheddar, alface americana e molho 
barbecue. R$ 27

 USA: três german steak no pão australiano, cebola, tri-
plo de queijo cheddar, alface americana e molho barbe-
cue. R$ 32

   Avenida da Liberdade, 472, Liberdade   3208-2166
 11h/0h (fecha domingo)   meltsburger@gmail.com
 /meltsburger

Mercearia do Conde
 Hambúrguer de cordeiro: Hambúrguer de cordeiro com 

chutney de manga e hortelã, tomate fresco, ricota de búfa-
la, alface romana no pão rústico de milho. R$ 49.

   Rua Joaquim Antunes, 221, Jardim Paulistano
 3081-7204   19h/23h30 (sexta e sábado até 0h30)

Metrópole RestoBar
 Hambúrguer Portenho: Um blend exclusivo de cortes 

portenhos, molho chimichurri da casa com provoleta cro-
cante, no pão artesanal R$ 20

 Oxente, é Burguer!?: Hambúrguer de carne seca com 
requeijão de corte, maionese de pimenta biquinho e ce-
bola puxada na manteiga de garrafa, no pão de mandio-
ca. R$ 27

   Avenida Santa Marina, 626, Barra Funda   3611-0642
 11h30/15h e 18h/22h (sábado 12h/17h; fecha domingo; 

segunda e terça só almoço)   
 www.restaurantemetropole.com.br   
 /restaurantemetropole   @metrorestobar

MIMO Restaurante
 Cheeseburguer Cheddar do MIMO: Hambúrguer de carne 

bovina servido em pão verde artesanal da casa, com alfa-
ce, tomate em diferentes texturas, cheddar e acompanha-
do de sorvete de tomate e mostarda. R$ 34

 Porkburguer do MIMO: Hambúrguer de filé-mignon su-
íno, servido em pão de hambúrguer com molho de mos-
tarda e mel, creme de queijo com espinafre e crocante de 
bacon, tomate e rúcula. Acompanha anéis de lula empa-
nados e salada de avocado. R$ 37

   Rua Caconde 118, Jardim Paulista   3052-2517
 12h/15h e 19h30/23h (sexta jantar até 0h; sábado 

12h30/16h e 19h30/0h; domingo só almoço 12h30/16h; 
segunda só almoço)   www.mimorestaurante.com.br

Meats

Mania de Churrasco
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Mr.Jones
 Di bosco: Hambúrguer de cordeiro (180g), queijo canas-

tra, alcachofra crispy e maionese de romã. R$ 34
 Taranto: Hambúrguer de fraldinha (180g), burrata fres-

ca, picles, tomate confit e molho de pimenta verde no pão 
brioche. R$ 33

 Ancho: Hambúrguer de bife acho (180g), crosta de er-
vas, maionese de vinho tinto e ementhal no pão de alho 
poró. R$ 33

   Rua Salvador Risoleu,115, Butantã   3578-9100
 12h/15h e 18h/23h (sexta jantar até 0h; sábado 12h/0h; 

domingo 12h/23h)   www.themrjones.com.br
 /TheMr.Jones   @themr.jones  

Nico Hamburgueria
 Irmão do Jorel: Hambúrguer da casa (160g), tomate as-

sado, chips de abobrinha com creme de queijo estepe no 
pão fofinho. R$ 27,60

   Rua Cisplatina, 31, Ipiranga   2062-8000
 18h30/0h (sexta 12h/15h e 18h30/1h; sábado 12h/1h; 

domingo 12h/0h; fecha segunda)
 www.nicohamburgueria.com.br

Obá restaurante
 Burger de Quermesse: Hambúrguer de costela de porco, 

cebola, queijo meia-cura, paio, bacon, couve fininha frita e 
creme de milho, acompanhado de mandioca frita. R$ 43

   Rua Melo Alves 205, Cerqueira César   3086-4774
 12h/15h e 19h/23h30 (sexta e sábado jantar 20h/0h30; 

sábado almoço 13h/16h30; domingo só almoço 
13h/16h30; fecha segunda)

 oba@obarestaurante.com.br
 www.obarestaurante.com.br
 /restaurante.oba/   @obarestaurante

Raw Burger N Bar
 The Raw Burger: Pão de cerveja stout artesanal, ham-

búrguer (200g) de carne Feed com blen Raw, queijo ched-
dar inglês, crispy de cebola roxa, baco e maionse de Jack 
Daniel´s. R$ 33

   Rua Aspicuelta, 176, Vila Madalena   3032-3610 
 12h/0h (sábado a partir das 13h; domingo 13h/22h; 

fecha segunda e terça)   rawburger@outlook.com
 www.rawburger.com.br   /rawburgernbar
 @raw.burger

Redd Burger Mooca
 Nonna Mooca: Hambúrguer de coração de galinha 

(150g) coberto por uma fatia de polenta frita, molho 
de tomate da nonna e parmesão ralado no pão de 
hambúrguer especial R$ 27,90

   Rua Campo Largo, 271, Mooca   3564-4176
 17h/22h45 (sexta a partir das 12h; sábado e domingo a 

partir das 12h30; fecha segunda)   /Reddburger
 @reddburger

Q-Burger
 Q-burger Jalapeño: Hambúrguer, pimenta jalapeño, mo-

lho barbecue, mostarda, queijo emmental e batatinha pa-
lha doce. Acompanha fritas. R$ 29,90

   Rua Cardoso de Almeida, 1021, Perdizes   3675-7946
 12h/2h (sexta e sábado até 5h; domingo até 0h)
 facebook.com.br/q-burgerbrasil   @qburger

Restaurante Pobre Juan
 Palermo Burger: Pão tipo brioche com queijo cheddar, 

alface americana cortada à juliana, tomate a salsa criolla, 
bacon com especiarias. Para acompanhar, mix de batatas 
chips (doce e asterix com sal de alecrim) e maionese de 
urucum. R$ 43,90

   Rua Comendador Miguel Calfat, 525, Vila Olímpia
 3040-0397   12h/15h e 19h/22h30 (sexta até 0h; sábado 

12h/0h; domingo 12h/22h)   www.pobrejuan.com.br

Restrô 
 X Porco: Hambúrguer de cortes de porco, queijo colo-

nial de produção familar de Urussanga (SC), maionese e 
saladinha de laranja e cebola roxa num brioche de fermen-
tação natural. R$ 26

O’ Burguer
 The Loop: Hambúrguer bovino furado no centro, preen-

chido com queijo fundido, acompanhado de batata frita 
para mergulhar no fondue. R$ 36

   Avenida Moaci, 806, Moema
 17h/23h (sexta e sábado até 0h; fecha segunda)
 /Oburguer   @oburguer

Pecorino Bar e Trattoria
 Polpettone Burger: Polpettone à milanesa reche-

ado com mussarela, uma rodela de tomate caqui e 
maionese de salsinha servido no pão de hambúr-
guer. R$ 34

   Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1706, Jardim 
Paulista. Mais dois endereços.  2339-2887

 12h/15h e 19h/23h (sábado 12h/17h e 19h/0h; domingo 
só almoço 12h/17h)   contato@pecorino.com.br

 /restaurantepecorinobaretrattoria 

Pinati Israeli Soul
 Falafel Burger: Massa de bolinho de grão de bico envol-

ta em uma crosta de gergelim, acompanhada por tehina, 
repolho roxo, relish de pepino e chips de abobrinha no pão 
pita artesanal. R$ 27.

 Chai Burger: Hambúrguer de kafta (160g), maionese Pi-
nati, cebola caramelizada e palha no pão de hambúrguer. 
R$ 32.

   Alameda Barros, 782, Higienópolis   3668-5424  
e 3315-9400   12h/22h (sexta 12h/15h: fecha sábado) 

 /pinatilanchonete   @pinatisp

   Rua Lisboa, 579, Pinheiros   3062-2435
 12h/15h (sábado 12h/16h; fecha domingo)
 /restauranterestro 

Riviera Bar
 Black Philip Burger: Hambúrguer (150g), queijo de ca-

bra, cebola crocante e maionese de ervas. R$ 30

   Avenida Paulista, 2584, lojas1 e 2   3258-1268
 Domingo 12hr as 00hr 12h/15h e 18h/0h (quinta até 1h; 

sexta até 2h; domingo 12h/0h)
 contato@rivierabar.com.br   www.rivierabar.com.br
 /novoriviera   @novoriviera

Rock’n’Roll Burger
 Italian Job: Nosso blend exclusivo (160g), tomate cereja 

confitado na manteiga coberto com pesto de manjericão e 
mussarela de búfala. Servido no pão de cebola. R$ 29,90

 Bacon Jam: Blend do Rock (160g), coberto com geleia 
de bacon, duplo queijo cheddar derretido e finas fatias de 
cebola roxa crua. R$ 29,90

 Número 3: Blend vegetariano de diferentes feijões, quei-
jo cheddar derretido, guacamole e molho barbecue do 
Rock. Servido no pão integral. R$ 29,90

   Rua Augusta, 538, Consolação   3251-3383
 12h/1h (sexta e sábado até 5h)
 lucas@rocknrollburger.com.br
 rocknrollburger.com.br/   /rockburgersp/

Obá Restaurante

Mr. Jones

Rock’n’Roll Burger
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Roncador Hamburgueria Artesanal
 Dudu: Hambúrguer de costela grelhada com cheddar, 

maionese da casa no pão de brioche. R$ 15
 Super Dudu: Três hambúrgueres de costela grelhada 

com cheddar e maionese da casa no pão de brioche. 
R$ 35

   Rua Ministro Godoi, 960, Perdizes   2985-2149
 12h/14h30 e 18h/23h30 (domingo só jantar 18h30-

22h30)   /roncadorhamburgueriaartesanal

Sheriffs Grilled Burger
 John Cheddar Hardin: Hambúrguer recheado de gorgon-

zola coberto com compota de tomate, delicioso cheddar 
fundido, bacon glaceado e alface. R$ 29,90

   Rua Heitor Penteado, 699, Vila Madalena   3672-3841
 12h/23h30 (fecha segunda)   www.sheriffs.com.br
 /sheriffsburger   @sheriffsburger

Sóshots & Petiscos
 Vaca Burger: Blend da casa (140g) no pão brioche tos-

tadinho, queijo palmira, bacon crocante, tomate italiano, 
alface americana, cebola roxa, picles e maionese caseira. 
Acompanha batatas bravas (fritas e com páprica. R$ 28

   Rua Pedroso Alvarenga 974, Itaim Bibi   3078-3774
 17h/1h (fecha domingo)   www.soshots.com.br
 @soshots

Tigre Cego
 Tucupi Burger: Hambúrguer (180g), creme de tucupi, 

crocante de maniva e farofa de pato, servido no pão de 
mandioca. R$ 31

 Thai Burguer: Hambúrguer (180g) de peito de frango, 
lombo e barriga de porco, panaang curry,capim limão e 
gengibre, servido com maionese, coentro, manjericão e 
salada de papaia verde. R$ 30

   Rua Girassol ,654,Vila Madalena   3586-8370
 19h/0h (quinta e sexta também almoço 12h/15h; sábado 

13h/0h e domingo 13h/23h; fecha segunda)   
 /tigrecegosp

Tri Burger
 Trestles: Blend de rib eye e chorizo (150 g) em uma 

cama de nachos, cheddar, bacon artesanal, guacamole e 
side dish de sour cream. R$ 43
Malibu: Blend de rib eye e chorizo (90 g) coberto por che-
ddar, aflace, cebola roxa, e tomate. R$ 31

   Rua Haddock Lobo, 351, Cerqueira César   2324-8055  
 18h/0h (sexta e sábado até 2h; fecha segunda) 
 www.3burger.com.br   /3iburger   @3iburger

Veggies na Praça
 Veggies Flame Egg Burger: Hambúrguer vegetariano 

servido com lascas de alface americana, tomate fatiado, 
maionese da casa, ovo no bafo com manteiga, vinagrete, 
uma rodela de cebola empanada crocante e queijo derreti-
do (mussarela ou cheddar) no pão de hambúrguer integral 
com gergelim. R$ 22

 Vegan Egg Burger: Hambúrguer vegano com grãome-
lete preparado com sal negro vulcânico do Havaí, tomate, 
alface e tapenade de cogumelos caseiros com cebola ca-
ramelizada no pão de hambúrguer tipo australiano. R$ 22

   Rua Estados Unidos, 2174, Jardim América
 99266-3157   12h/15h   www.veggiesnapraca.com
 /VeggiesNaPraca   @veggiesnapraca

Vinnotinto Burger
 Tomate Frito: Pão de pimenta e tomate, hambúrguer de 

wagyu (160g), cheddar inglês, cebola caramelizada, toma-
te frito, bacon, onion rings, creme de queijo e batata palha. 
R$ 28,90

   Rua Euclides Pacheco, 338, Tatuapé   3554-5643
 17h/0h (sexta e sábado até 1h)   
 /vinnotintogastronomia   @vinnotinto_burguer/

 

Stunt Burger
 Mr. Potato Burger: Dois hambúrgueres (120g) de carne 

bovina e blend secreto da casa com queijo prato, mussa-
rela e requeijão de cheddar. Fatias de bacon caseiro ca-
ramelizadas no barbecue e ministicks de hashbrowns no 
pão de brioche. R$ 32

   Rua José Janarelli, 426, Morumbi   3721-3538
 12h/23h30

Taberna da Esquina
 Hambúrguer de cordeiro: Hambúrguer de cordeiro gre-

lhado no carvão, purê de alho confitado, ovo estalado e 
fritas. R$ 55

   Rua Bandeira Paulista, 812, Itai Bibi   3167-6491
 12h/15h e 19h/23h30 (sexta e sábado jantar até 0h; 

sábado almoço até 16h; domingo 12h/17h; fecha segunda)
 reservas@tabernadaesquina.com
 www.tabernadaesquina.com   
 /tabernadaesquinasãopaulo

Table
 Turkish Köfte Burger: Hambúrguer de pernil de cordeiro 

temperado com hortelã com molho tzatziki no pão integral, 
servido com fritas rústicas salteadas com lemonpepper. 
R$ 37

 Mexican Taco Burger: Hambúrguer de carne bovina 
temperado com frijoles refritos, arroz mexicano, sour cre-
am, queijo cheddar e tacos em pão de hambúrguer, servi-
do com fritas rústicas. R$ 35

 Korean BBQ Burger: Burger de carne suína temperado 
com shoyu, gergelim e gengibre, molho  de BBQ coreano 
e pickles no pão com gergelim, servido com fritas rústicas 
salteadas com schicimi. R$ 33

   Alameda Itu, 1564, Jardim Paulista   3068-0775
 11h30/16h30 (terça a quinta até 0h; sexta e sábado até 

1h; domingo 12h/17h)   www.omtable.net
 /tablerestaurante   @tablerestaurante 

The Fifties
 Crispy Mozzarella Burger: Hamburbacon servido com 

maionese, molho de tomate pelato e mozzarella empana-
da, no pão brioche. R$28

   Rua Pais de Araujo, 29, Itaim Bibi. Mais 12 endereços. 
 11h30/1h (sexta até 3h; sábado até 4h) 
 www.thefifties.com.br   /thefiftiestraditionalburger
 @thefiftiesburger

Z Carniceria
 Royal Burger: Hambúrguer de fraldinha com queijo 

prato, tomate, rúcula, aioli, bacon e ovo no pão de 
brioche. R$ 29

   Avenida Brigadeiro Faria Lima, 724, Pinheiros
 2936-0934   12h/15h e 18h/23h30 (quinta até 0h30; 

sexta até 1h30; sábado 13h/17h e19h/1h30; fecha 
domingo)   /zcarniceria/   @zcarniceria

Zé do Hamburger
 Travolta Grease: Hambúrguer de picanha (150g), ched-

dar, cebola chapeada ao bacon e shoyu, linguiça artesanal 
com erva doce, maionese artesanal e mostarda de mel. 
R$35,90

 Double Chuck Berry: Dois hambúrgueres (110g), duplo 
queijo palmira, cebola roxa, alface, tomate, picles e maio-
nese artesanal no pão australiano. R$ 35,90

 Memphis Presley: Hambúrguer de fraldinha (200g) no 
sal grosso, creme de cheddar, farofa de bacon, alho-po-
ró chapeado na manteiga, acompanhado de fritas palito 
(artesanal) cobertas com creme de cheddar e bacon cro-
cante. R$ 39,90

   Rua Itapicuru, 419, Perdizes   3868-4884
 12h/1h (sexta e sábado até 4h)   
 www.zedohamburger.com.br   /zedohamburger
 @zedohamburger

Roncador Hamburgueria Artesanal

Zé do Hamburger




