Que bom
que você veio!

O Bendizê nasceu em 2015 para tornar o seu
dia ainda melhor, através de uma experiência
de boas energias.
As boas energias do Bendizê estão no nosso
atendimento, na seleção dos nossos
ingredientes e nas receitas criativas pensadas
para surpreender, na seleção das músicas na
playlist, nas plantinhas da decoração, no nome
dos hambúrgueres.
Espero que as boas energias cheguem até
você e te desejo uma excelente experiência!
Patrícia Rotermund

BEBIDAS
CHARLIE'S KOMBUCHA
Sabores morango ou abacaxi com maracujá 525ml 25,90
CHÁ GELADO ESSERE
Pêssego ou morango com hibisco 300ml 9,90
SUCOS ESSERE
Laranja, uva, uva rosé ou tangerina 300ml 8,90
COCA COLA KS
240ml 5,90
REFRIGERANTES LATA
Coca-cola ou Fruki guaraná 350ml 6,90
ÁGUA MINERAL
350ml 4,90

CERVEJAS
ZIGGY LEMON - WITGINGER
LEMON
Aroma intenso de limão taiti e
um condimento médio de
coentro e gengibre.
300ml 13,90 / 1,5l 42,90
MAHATMA - SOUTH AMERICAN IPA
Aroma de intenso cítrico, frutas
amarelas com toques resinosos.
300ml 18,90 / 1,5l 56,90
LETO - PILSEN
Sabor que remete a cereais, miolo de
pão e leve criticidade.
300ml 12,90 / 1,5l 39,90

CORONA
Long neck
330ml 12,90

DRINKS
GOOD VIBES
Gin, suco de limão, hortelã e soda, servido em uma
banheira com direito a patinho de borracha! 22,90
ABACAGIN
Um drink refrescante feito com gin, suco de abacaxi
com hortelã e guaraná. 19,90
SEREIA
Nosso drink especial com vodka, licor de Curaçau blue e
suco de limão. 24,90
GIN TÔNICA
O clássico gin tônica com um toque de limão. 22,90
MOSCOW MULE
O refrescante drink feito com vodka, ginger ale, limão e
espuma de gengibre na canequinha. 21,90
TAÇA DE VINHO
150ml de vinho tinto ou branco. 12,90

VEGGIES &
VEGANS

DALAI ~ VEGAN
Pão vegano, hambúrguer plant based, mostarda,
maionese vegana defumada Bendizê, alface, cebola feita
na chapa e tomate. 29,90
COMBO VEGAN
Pão vegano, hambúrguer plant based, cebola
caramelizada, mostarda, maionese vegana e rúcula +
batata rústica + maionese vegana Bendizê + chá gelado.
de 42,90 por 34,90
Você também pode alterar a carne de todos os
hambúrgueres por um plant based!

GLUTEN FREE
PÃO SEM GLÚTEN
Altere o pão do seu hambúrguer por pão sem glúten. 7,90
HAMBÚRGUERES
Algumas receitas precisam ser alteradas para que o seu
hambúrguer fique sem glúten. Nós recomendamos os
hambúgueres: Malala, Luther e Nadia que não possuem
glúten na receita (exceto no pão).
Pode haver contaminação cruzada na cozinha.
A batata rústica pode ser preparada em uma fritadeira diferente, sem
contato com glúten. Se desejar, favor avisar ao atendente.

ALMOÇO

sexta, sábado e domingo
das 11h30 às 14h30

EMPANADO DE CARNE
Delicioso empanado de carne,
recheado com queijo derretido,
batatas rústicas, arroz e molho de
queijos. 29,90
HAMBÚRGURES COM 20% OFF
Hambúrguer Dalai
de 29,90 por 23,92
Hambúrguer Malala
de 43,90 por 39,12
Hambúrguer Mandela
de 45,90 por 39,92

COMBO ALMOÇO - LUTHER
Hambúrguer Luther + batatas
rústicas + maionese Bendizê + suco
Essere + bocadito Odara.
de 53,70 por 47,90
COMBO ALMOÇO - EMPANADO
Empanado recheado + batatas
rústicas + arroz branco + molho de
queijos + suco Essere + brownie
Bendizê.
de 52,70 por 39,90

HAPPY HOUR
todos os dias das 18h às 20h

EXCLUSIVO HAPPY HOUR
Três mini-hambúrgueres em
versões reduzidas do Nadia,
Malala e Sidarta! R$29,90

RODA GIGANTE
Porção de 200g de batata rústica crocante,
acompanhada de oito deliciosos molhos
diferentes servidos em uma roda gigante.
GIN TÔNICA
O clássico gin tônica com um toque de limão.
KOMBUCHA CHARLIE'S
Sabores Morango ou Abacaxi com Maracujá
535ml
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R$10
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PARA
COMEÇAR
PALITOS DE MUSSARELA
8 unidades de palitos de queijo
mussarela crocantes por fora e
com queijo derretido por
dentro. Acompanha a geleia de
pimenta da casa. 38,90
RODA GIGANTE
Porção de 200g de batata
rústica crocante,
acompanhada de oito
deliciosos molhos diferentes
servidos em uma roda
gigante. Uma explosão de
sabores! 29,90

ANÉIS DE CEBOLA
Cebolas empanadas crocantes.
Acompanha uma porção de
molho barbecue. 24,90
BATATA RÚSTICA
Porção de 300g de batatas
rústicas fritas. Não acompanha
maionese Bendizê. 16,90

HAMBÚRGUER
DO ZODÍACO

HAMBÚRGUER DO SIGNO DE SAGITÁRIO
Pão, carne bovina, delicioso e cremoso cream
cheese, fatias de lombo canadense e molho
chimichurri com um toque de limão. 39,90
SOMENTE DE 22/11 a 21/12

HAMBÚR
GUERES
SIDARTA
Pão, hambúrguer bovino 100g,
queijo mussarela derretido e selado
no maçarico e maionese defumada
Bendizê. Indicado para adultos e
crianças. 29,90
LUTHER
Pão, Hambúrguer bovino 100g,
alface, queijo mussarela derretido,
maionese Bendizê, ketchup, cebola
na chapa e tomate. 32,90
MARLEY
Dois hambúrgueres bovinos 140g
no total, alface, queijo, molho
especial, cebola e picles no pão com
gergelim. 35,90

ADICIONAIS
+BATATA RÚSTICA E MAIONESE
100g 6,90
200g 9,90
+Quero muita carne e queijo 12,90
+Quero muito bacon 5,90
+Cebola caramelizada 4,90

HAMBÚRGUERES
premium

NADIA
Pão, 160g de hambúrguer de carne bovina, molho
de queijo, bacon crocante e acompanha uma
seringa para você injetar mais do nosso delicioso
molho de queijos no seu hambúrguer! 46,90
JOHN LENNON
Pão, 160g de hambúrguer carne bovina, molho
barbecue defumado, cebola caramelizada, bacon e
queijo raclette derretido na mesa. 52,90
MANDELA
Pão australiano, 160g de hambúrguer de carne
bovina, queijo cheddar derretido, bacon, cebola
caramelizada, alface e picles. 45,90
MALALA
Pão, 160g hambúrguer de carne bovina, queijo
gorgonzola derretido, rúcula, cebolinha verde
fresca, tomate e nossa geleia de pimenta incrível,
picante na medida certa. 43,90

KIDS
BABY BURGER
Dois mini hambúrgueres feitos com pão,
carne bovina 40g cada, queijo mussarela
derretido e tomate. Ideal para crianças, e
também como entrada. 24,90
COMBO KIDS
Um mini hambúrguer + batatas rústicas +
maionese Bendizê + Suco Essere.
de 32,90 por 27,90

PARA
ADOÇAR A
VIDA

BROWNIE COM SORVETE
Nosso brownie com sorvete de creme e uma
calda quente de chocolate derretido. R$29,90
BROWNIE BENDIZÊ
Deliciosos brownies nos sabores de chocolate
com gotas de chocolate ao leite. 6,90
BRIGADEIRO BELGA
Brigadeiro belga feito com chocolate Callebaut meio
amargo. 9,90
BRANQUINHO
Branquinho feito com leite condensado Moça. 9,90
MINI PALHA ITALIANA
75g de mini palhas italianas nos sabores doce de
leite, branquinho e brigadeiro. 6,90
BOCADITOS ODARA
Sabores de chocolate ao leite ou chocolate
branco ou chocolate 70% meio-amargo. 5,90

