


Pão Brioche, camão ispy, 
mussela d etida, alface, 
tate e mho Tárto

acarau30,61

Pão Ausaliano, camão ispy, 
chedd, bac e mho Bbecue

costa
negra

30,61

Pão Brioche, camão ispy, mussela, 
ceba camelizada no Tiyaki

TIBAU
DO SUL

30,61

Pão Francês, hambúrgu de cne, 
mho especial da casa, alface, 
tate e queijo mussela

BURGUER
DE CARNE

26,61

Pão Brioche, camões salteados, 
hambúrgu de cne, mussela, mho 
Rem lade e picles jalapeño

MOSSORO38,61

MONTE
SEU COMBO
1 - hambúrgu camão + 
batata rústica + bebida*
1 - hambúrgu camão + 
batata ita + bebida*
1 - hambúrgu cne + 
batata ita + bebida*
1 - hambúrgu cne + 
batata rústica + bebida*

40,61

38,61

34,61

36,61

1 - hambúrgu Mossó + 
batata rústica  itas + 
bebida*

*Rei, água  suco.

48,61



Pão brioche c ggelim, camões elhados, 
mussela d etida, alho-pó e geléia de pimenta

jericoacoara 33,61

Pão ancês, camões salteados no chimich i, queijo 
mussela, eam cheese tempado, alface e tate

itarema33,61

Pão baguete, camões salteados, costela suína, mho 
de cveja, Ce slaw e queijo mozela

canavieiras38,61

BATATA
FRITA
10,61
+ 1 Mho

BATATA
RUSTICA

12,61
+ 1 Mho

1 - Sanduiche Jicoacoa  Itema + batata ita + bebida* .... 42,61 
1 - Sanduiche Jicoacoa  Itema + batata rústica + bebida* .... 44,61
1 - Sanduiche Canavieas + batata ita  rústica + bebida* .... 48,61
*Rei, água  suco.

combo sanduiches
Hambúrgu  o 
dobro de camão 

10,61 
Bac 
2,61 

Queijo 
1,61 

CebaCamelizada
1,61 

Mho
1,61 

adicionais



Iscas de camões empanados na 
finha Panko. Acpanha 1 mho.

PANKO
Iscas de camões empanados no 
ggelim. Acpanha 1 mho.

gergelim

34,61 24,61
12 unid. 6 unid.

Iscas de camões empanados na 
castanha de cajú. Acpanha 1 

mho.

CASTANHA
DE CAJU

Iscas de camões empanados na 
castanha de cajú. Acpanha 1 

mho.

Nuggets sup ocantes de camão. 
Tudo feito aqui na casa. Acpanha 

1 mho.

nuggets
de camaraõ

28,61 18,61
12 unid. 6 unid.

barbecuetartaro

teriyakiremoulade



Ps.: Caso prefa, pode substitu o camão p 
hambúrgu de cne!

Batata palito, camões elhados, 
alho-pó, chedd, eam cheese 
tempado e cebinha

BATATA COM
CAMARAÕ

Batata rústica, costelinha, 
chedd,eam cheese tempado, 
cebinha e alho-pó 

BATATA COM
COSTELINHA

25,61 23,61

Tate ceja , m de fhas, cenra, 
camões  salteados, castanha de cajú, 
abaci desidratado e alho-pó ocante

SALADA DE
CAMARAÕ 33,61



Alfaj de doce de leite, svete de 
eme e calda de chocate.

maresias19,61

Brnie de doce de leite, svete de 
eme, e calda de chocate.

LAGUNA19,61

pipoca

16,61

nutella

17,61

pacocaçpacoca

16,61



Água
3,61 

Água c Gás 
4,61 

Chá IceTea
5,61 

Suco
5,61 

Reigante
5,61 bebidas

Cveja
Heineken
7,61 

Cveja
C a
10,61 

Gim da casa (Gim da casa, x e de Capim limão 
(santo), suidel de gengibre, limão, gim e água tônica) 28,61 

Gim clássico (Gim c água tônica) 24,61 

Caipe Gengibre (Capim limão c notas de mosc 
mulle, x e de gengibre e de avo, limão e vodka) 16,61 

bebidas
alcoolicas

refrigerante

artesanal de

maca verdeç
refrigerante

artesanal de

maca verde

7,61 7,61cha

da casa

Fotos e
cdápio:


