Se tem esse selo,

é novidade!

BURGERS
100% Angus, nosso burger é nosso! Produzido do começo ao fim, todos os dias, aqui na casa.

EXCLUSIVOS

BOMBOM

Pratas da Casa, receitas queridas da Lanchonete da Cidade

Burgers altos e suculentos

BOMBOM CLÁSSICO

27

MINI BOMBOM

19

Burger Bombom com molho de
tomate fresco no pão bossa nova
		
Nossa versão reduzida do
Bombom Clássico

BOMBOM BLACK POWER		

36

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

CHIC BOMBOM		33

Burger Bombom servido com queijos
fundidos à moda do Ponto Chic e
cebola caramelizada, no pão brioche

A LA PRESSE		33,5
Burger LC, muçarela de búfala,
tomate, pão Bossa Nova, prensado

CHILI BURGER		31
Burger sobre crosta de parmesão
crocante, coberto com chili de carne,
jalapenos e creme de cheddar

SUPIMPA		33,5
Burger LC com bacon, cebola
e o queijo da casa

CLÁSSICOS

PIU PIU		29

Sandubas essenciais de lanchonete

BURGER

16,5

X-BURGER

22

X-SALADA

25,5

X-FILÉ DE FRANGO

20,5

Filé de frango e queijo da casa

DUPLO X-BURGER

26

X-burger com carne e
queijo da casa em dose dupla

Burger de frango picado na ponta
da faca, com queijo meia cura,
omeletinho e salada paulista

TROPICÁLIA		31,5

DUPLO XISSA

29

X-salada com carne e
queijo da casa em dose dupla

Burger LC, fatias de linguiça
chapeada, tomate, queijo da casa
com provolone, maionese da casa
e molhinho acebolado

COMPLEMENTOS
5,5
3,5
2,5
5,5

Queijo da casa
Salada Paulista
Cebola na chapa
Bacon

Ovo frito
Picles
Maionese
Omeletinho

2,5
4
2,5
3,5

AMARELINHO		33
Burger LC, queijo palmira,
ovo frito na manteiga, tomate,
pimenta do reino e orégano

QUITANDINHA		30,5
Burger veggie, muçarela
de búfala, tomate, rúcula e pesto
de manjericão, no pão preto

MORAES		31
Burger LC, alho frito, queijo da casa,
tomate e agrião

PAULISTINHA		31
Burger LC, queijo da casa, salada
paulista e maionese caseira

ALEGRIA, ALEGRIA!

6

Queijos especiais
Cheddar e creme de cheddar,
palmira, provolone, creme
de gorgonzola, meia cura e

CACHORROS-QUENTES

Seu burguer favorito no PÃO SEM GLÚTEN +4
Sem glúten e sem lactose. Pode conter traços de glutén
por ser manipulado em uma cozinha que contém pães com glúten.

TOTÓ		19

Aprendemos a preparar nossos hambúrgueres com carinho quando
conhecemos a Lanchonete do Seu Oswaldo – Rua Bom Pastor, 1.659 – Ipiranga

X-TOTÓ		22

Nosso dog essencial: Salsicha LC
e molho de tomates fresco

BATATAS & PETISCOS
BATATA RÚSTICA

20,5
Rodelas crocantes, alho e alecrim

PALITINHO

BATATA PALITO

19,5 / 20,5
A nossa batata frita clássica.
Também servida com
alho e alecrim

CHILI FRIES

BATATA MALUCA

Nossas bolinhas de carne para
petiscar, em nova receita

19,5

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

Seu burger com Batata Palito ou
Salada Paulistinha por apenas + 9

minas padrão sem lactose

Uma batata bem doida

COOPER BURGER		31

LOJAS AMERICANAS		22
Dog prensado, salsicha LC fatiada,
muçarela e provolone, molho
acebolado com lascas de azeitona

O dog Totó, servido com o
nosso queijo da casa

BIDU 2.0		

DOG ALEMÃO		23

DOGUINHO		14

25

Hot dog, chili e creme de cheddar

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

No tamanho certo da
fome da garotada

10,5

Batata palito pequena
26

Nossa batata palito sob chili de
carne e creme de cheddar

CROQUETE DE CARNE

TRIO LC

BOMBOM CLÁSSICO, MINI BATATA
RÚSTICA E MINI OVOMALTINE
Três clássicos por um preço maneiro: 48

21,5
Leve para casa o nosso Ketchup e Mostarda LC.
Sabores exclusivos Lanchonete da Cidade.

Preços válidos por prazo indeterminado.
É sempre um prazer te receber por aqui, mas se você não puder vir
nós entregamos em sua casa. Peça o nosso cardápio delivery ao garçom!

www.lanchonetedacidade.com.br

Se tem esse selo,

é novidade!

SANDUÍCHES

PRATOS DE LANCHONETE
NOSSOS QUERIDINHOS
BOMBOM À BRÁZ		36
PICADINHO		39,5
Com queijo meia cura, tomate
caqui, manjericão, orégano e rúcula

OMELETE POPEYE

Com arroz, farofa, milho,
batata e ovo frito

23
Pão Bossa Nova, abobrinha, berinjela,
tomate grelhado e queijo meia cura

30

TOSTEX MARTA ROCHA		

FILÉ DE FRANGO
34
FILÉ DE FRANGO À MILANESA 34
CHURRASCO PACAEMBÚ 39

SALMÃO
BURGER BOMBOM
BURGER VEGGIE

Vinagrete rústico
Legumes grelhados
Ovo frito (duas un.)
Batata rústica

Batata palito
Creme de milho
Farofa
Coleslaw

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

CARIOCA		30
Atum em pedaços, alfaces, cenoura,
beterraba, milho, tomate cereja e
um leve molho de iogurte

MINIMALTINE
OVOMALTINE

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

CAESAR PIU PIU		32
Lascas de frango grelhado, alface,
parmesão ralado, croutons e pesto
de salsa-aliche

CAIPIRINHA
CACHAÇA PIRAJÁ		21
VODKA NACIONAL		24
VODKAS IMPORTADAS		29
SAKE NACIONAL		24

CAPIM LIMÃO, ABACAXI E MEL 		 10
LARANJA C/ FRUTAS VERMELHAS 10
ABACAXI COM MELANCIA		
10
MORANGO COM LARANJA 		10
MATE COM ABACAXI E MEL 		
10
TINTO (187ml)
27
LARANJA		
9
BRANCO (187ml)
27
TANGERINA (sazonal)		
9,5
ESPUMANTE (187ml)
34
LIMÃO		
9
*Consulte seu garçom sobre os vinhos disponíveis.
ABACAXI		
9
MELANCIA		
9

VINHOS

OUTRAS BEBIDAS

CAFÉ

NUTELLA
18 / 24
Sorvete de creme, nutella,
calda de chocolate e chantilly

28
Pasta de atum com ricota, tomate,
agrião, no pão de miga integral

DOCE DE LEITE

18 / 24

MORANGO

18 / 24

Sorvete de creme, doce
de leite e calda de Nutella
Sorvete de morango,
calda de frutas vermelhas,
morangos batidos e chantilly

FRAPÊ DE COCO

CHOCOLATE

14 / 19

Sorvete de chocolate,
chocolate granulado e chantilly

16 / 22
Sorvete de coco, calda
de chocolate e coco em lascas

CREME

14 / 19

FLOCOS

Sorvete de creme batido

Sorvete de flocos
e calda de chocolate

16 / 22

SOBREMESAS

SORVETES

DOCES

TAÇA MANHATTAN

BRIGADEIRO DE COLHER

19,5 / 25
Sorvete de chocolate com
brownie, calda de chocolate
e amêndoas (uma ou duas bolas)

COLEGIAL

16 / 21
Sorvete + calda + farofa &
marshmallow (uma ou duas bolas)

TAÇA SIMPLES

12 / 17

BANANA SPLIT

23

Chocolate, creme, morango,
flocos e coco (uma ou duas bolas)
Sorvete de chocolate, morango
e creme, banana, chantilly, calda de
chocolate e farofa de paçoca

FRUTAS

16 / 22
Bolo de chocolate fofo e úmido
com duas camadas de brigadeiro
(Fica bom demais com sorvete)

PUDIM LC

14

Pudim de leite clássico, assado
no copo americano coberto com
crocante de castanha de caju
15,5

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

BOLO PIC NIC

14

Aquele bolo gelado de coco,
com sabor de infância

WAFFLE

SALADA DE FRUTAS

13

FRUTA DO DIA

12

Venha de bike, apresente seu capacete e desfrute de uma limonada geladinha por nossa conta ;-)

11

BOLO DA BISA

PAVÊ PRA COMER

ESPRESSO		
5,4

REFRIS LATA		
6
H20H 500 ml		
7
Não vendemos bebidas alcoólicas
para menores de 18 anos.
CHÁ GELADO LATA		
6,8
SE BEBER, NÃO DIRIJA.
ÁGUA MINERAL 300 ml		
5

NATURAL DE ATUM		

36

BEBIDAS

SUCOS

18
24

Sorvete de chocolate, creme
e crocantes de Ovomaltine

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

7

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

SHAKES

SALADA DE ROSBIFE		32

CHOP CHOP DE SALMÃO		

MARYLOU		28

*Beirutes? Recomendamos o Frevo
Rua Oscar Freire, 588

49
36
30

SALADAS
PAULISTA		28

24

Peito de peru e queijo branco
no pão de forma

NOSSOS GRELHADOS
1 PRINCIPAL + 2 ACOMPANHAMENTOS

MATE GELADO LC
Natural, com limão

23

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

PRENSADO VEGETARIANO

Com queijo e espinafre.
Acompanha Saladinha Paulista

ACOMPANHAMENTOS:
Arroz
Salada Paulistinha
Saladinha Caesar

PRENSADO DE ROSBIFE		

24
Crocante e quentinho, com sorvete
de chocolate, calda de chocolate,
marshmallow e chantilly

www.lanchonetedacidade.com.br

