
BURGERS
Nosso burger de 160 gr (peso in natura) é feito com um exclusivo blend de 
carnes bovinas. Todas as almondegas são temperadas com sal e pimenta do 
reino.

COLORADO BURGER  R$27,00

2 smash burger, cebola grelhada, queijo e picles suave de 
abobrinha

CHEESE BURGER  R$26,00

Burger, manteiga de ervas, queijo, maionese da casa.

GORGONZOOLA (nova receita)  R$30,00

Burger, maionese da casa, manteiga de ervas, queijo azul e 
cogumelo grelhado

MARVIN BURGER  R$30,00

Burger, manteiga de ervas, tomate, queijo, alface, cebola roxa 
e maionese

CHEESE EGG BACON  R$38,00

Burguer, manteiga de ervas, queijo, bacon, ovo, picles de 
abobrinha, cebola roxa e maionese da casa

Combos
COMBO 1  R$40,00

Cheese Burger ou Colorado Burger ou Vegano + batata palito 
ou rústica + Bebidas (refri, sucos Abacaxi c/ hortelã, Laranja, 
CBL, Melancia c/ gengibre ou água mineral)

COMBO 2  R$44,00

Marvin Burger ou Massimo Burger ou Cheddar Burger ou Gor-
gonzoola ou Vegetariano + batata palito ou rústica + Bebidas 
(refri, sucos Abacaxi c/ hortelã, Laranja, CBL, Melancia c/ 
gengibre ou água mineral)

Burgers de frango
Burger de frango de coxa e sobrecoxa moídas e temperada 
com chimichurri, sal e pimenta do reino.

POLLO  R$22,00

Burger de frango (coxa e sobrecoxa c/ 100gr) empanado na 
farinha de panko e frito em imersão. Super crocantevido com 
maionese da casa, alface e tomate

MARVIN BURGER FRANGO  R$22,00

Burger de frango (coxa e sobrecoxa c/ 140gr), manteiga de 
ervas, tomate, queijo, alface, cebola roxa e maionese da casa

BACON BURGER  R$38,00

Burger, manteiga de ervas, queijo, bacon, cebola roxa e maionese 
da casa.

CHEDDAR BURGUER  R$30,00

Burguer, Barbecue, cheddar, cebola dourada.

MASSIMO BURGER  R$31,00

Burguer, manteiga de ervas, búfala, manjericão, rúcula, tomate 
seco e maionese da casa.

SUPER MARVIN  R$41,00

Atendendo a pedidos, ele está volta Marvin. São dois Burger de 
160 gr, queijo prato, queijo cheddar, maionese da casa, alface, to-
mate, cebola roxa e picles suave de abobrinha

Veggies
VEGANO  R$27,00

Burger vegano (a base de feijão preto, beterraba, cebola, cas-
tanhas e oleogenosas), pasta de grão de bico, picles e rúcula. 
Servido no pão integral

VEGETARIANO  R$31,00

Burger da a base de soja, castanhas e oleogenosas, quejo e 
legumes grelhados e maionese

Hot Dogs
NY DOG  R$16,00

Salsicha artesanal, cebola dourada, picles de abobrinha e 
mostarda

DOG AND ROLL  R$22,00

Salsicha artesanal, cebola dourada, cheddar,maionese da 
casa e batata palha

Acompanhamentos Sanduiches
BOLINHO DE ARROZ  R$12,00

Bolinhos de arroz temperado com cebola, alho, açafrão, queijo par-
mesão, ovo e salsinha

CHIPS DE RAIZES  R$15,00

Chips de raizes fritos com batata doce, mandioca, baroa, cenoura e 
beterraba. Produção própria

BATATA FRITA PALITO  R$9,00

BATATA RUSTICA AO ALECRIM  R$ 9,00

Adicionais
Burger extra - R$ 9  |  Cogumelos grelhados - R$ 6  |  

Alho crocante - R$ 2  |  Bacon - R$ 4  |  Ovo - R$ 2  |  

Picles de abobrinha - R$ 2  |  Maionese da casa - R$ 4



Salada + Grelhado
Escolha o grelhado e monte a sua salada 
com 5 ingredientes e 1 molho

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO  R$38,00

PEITO DE FRANGO  R$38,00

FILÉ MIGNON  R$52,00

ANCHO  R$55,00

Combinados Marvin
Escolha um grelhado e dois acompanha-
mentos

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO (200gr) R$32,00

PEITO DE FRANGO GRELHADO  (200gr) R$32,00

BURGER MARVIN  (160gr)  R$32,00

PICADINHO DE FILE MINGON  (200gr)  R$46,00

FILÉ  (200gr)  R$54,00

ANCHO (200gr)  R$56,00

Acompanhamentos
• Arroz com brócolis
• Arroz com legumes grelhados
• Batata frita
• Salada da casa

• Alfaces americana, crespa, roxa e frisada, radicchio, rúcula, ce-
noura, pepino, palmito, cebola-roxa
• Legumes Grelhados

• Legumes na chapa (abobrinha, cenoura, brócolis, champignon e 
cebola ao shoyu)

Pratos Clássicos
FRANGUINHO NA MEDIDA  R$30,00

Coxa e sobrecoxa de frango temperadas com sal e pimenta-do-rei-
no, acompanha salada da casa (radicchio, rúcula, cenoura, pepino, 
palmito, cebola-roxa e alfaces americana, crespa, roxa e frisada)

CHARLIE’S (novidade)  R$34,00

Coxa e sobrecoxa grelhada, arroz com legumes grelhados e molho 
yakisoba com um ovo frito por cima. Confort food versão Marvin.

BURGUER FIT NO PRATO  R$30,00

Hambúrguer bovino, ovo e salada da casa (radicchio,rúcula, cenoura, 
pepino, palmito, cebola-roxa e alfaces americana, crespa, roxa e 
frisada)

LOCO MOCO (novidade)  R$34,00

Loco Moco é um prato típico do Havaí. Arroz branco, nosso hambúr-
guer, molho madeira, cebola dourada e um ovo por cima de tudo. 
Aloha!

FILÉ AO MOLHO MADEIRA  R$54,00

Filé-mignon grelhado (200gr), temperado com sal grosso e pimen-
ta-do-reino, molho madeira, acompanhado de arroz com brócolis 
e batata frita ou salada da casa (radicchio, rúcula, cenoura, pepino, 
palmito, cebola-roxa e alfaces americana, crespa, roxa e frisada)

FILÉ A CAVALO  R$54,00

Filé-mignon grelhado (200 gr), temperado com sal grosso e pimen-
ta-do-reino, ovo, arroz com brócolis e batata frita ou salada da casa 
(radicchio, rúcula, cenoura, pepino, palmito, cebola-roxa e alfaces 
americana, crespa, roxa e frisada)

FILÉ SATURNO  R$59,00

Filé-mignon grelhado (200 gr), temperado com sal grosso e pimenta-
-do-reino, acompanhado de batata rosti, legumes na chapa (abobri-
nha, cenoura, brócolis, champignon e cebola ao shoyu) e salada da 
casa

PICADINHO MANIA CARIOCA  R$49,00

Picadinho de filé mignon (200gr) ao molho madeira, arroz, feijão re-
fogado com bacon, batata frita, cebola grelhada e farofa de ovo.

Bebidas
REFRIGERANTES (Coca Cola, Coca Zero, 

Guaraná e Guaraná Zero, Sprite) R$7,00

SCHWEPPES CITRUS R$7,00

ÁGUA MINERAL (com gás ou sem gás) R$6,00

CHÁ MATE R$8,00

CHÁ MATE BATIDO COM LIMÃO 
(300ml) R$9,00

Milk Shakes
OVOLMALTINE R$19,00

Sorvete de creme batido com leite e 
ovomatine. !Produto não disponível 
em todas as unidades!

Sucos
MORANGO C/ LARANJA R$14,00

LARANJA R$14,00

MORANGO C/ MARACUJÁ R$14,00

ABACAXI C/ HORTELÃ R$14,00

NOSTROSUCO R$16,00

Abacaxi, caju e laranja

FRUTAS DO BOSQUE R$19,00

Morango com amora

Cervejas
CHOPE PEQUENO (300ml) R$12,00

!Produto não disponível em todas as 
unidades!

CHOPE GRANDE (500ml) R$16,00

!Produto não disponível em todas as 
unidades!

HEINEKEN LONG NECK R$12,00

EISENBAHN IPA R$12,00

Café
ESPRESSO R$7,00

!Produto não disponível em todas as 
unidades!

Temos em nossa loja um caderno onde é possível deixar registrada qualquer sugestão, dúvida, reclamação ou elogio.
Não aceitamos cheques. Aceitamos os cartões MasterCard e Visa (crédito e débito), Smart e Ticket Restaurante eletrônico.
Conforme legislação, é obrigatória a apresentação de documento de identidade com foto e a assinatura do titular nas compras com cartão.
Caso os sistemas de cartão estejam inoperantes o pagamento deverá ser feito em dinheiro.
Oferecemos água gratuitamente aos nossos clientes. A garrafa e o copo de água encontram-se no balcão. Sirva-se à vontade.
Se beber não dirija! 
Previna a obesidade infantil com adoção de alimentação saudável e prática de atividades físicas.
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