
R$39

coxinha tradicional de frango
com catupiry original e toque
especial do Villa (6un)
~ acompanha mostarda e mel

COXINHA DE FRANGO R$44

acompanhamento (porção individual) : FRITAS +7 / NUGI +10

FUTURO BURGER (160g) +2

R$29

~ acompanha maionese de salsa
FRITAS R$27

nããããgets delícia, peito de
frango com temperos naturais
~ acompanha molho barbecue

VILLA NUGI

fritas, pulled pork defumado,
creme de queijo e cebolinha,
essa é para comer de garfo
meu amigo! 

FRITAS DA CASA R$39

empanados crocantes de
queijo com recheio cremoso,
sabor suave e adocicado
~ acompanha molho barbecue

CRISPY GOUDA R$39

bolinhos cremosos recheados
com nosso pulled pork (6un) 
~ acompanha molho smoked

CROQUETA R$42

MINIBURGERS

 - consulte opção vegetariana

6 miniburgers: pão, carne,
queijo, bacon e molho barbecue
~ acompanha molho smoked

R$59

fritas, creme de queijo e farofa
de bacon por cima para dar um
tchan!

FRITAS & BACON R$35

PÃO
AUSTRALIANO

BRIOCHE

HAMBURGUER
CARNE (170g)

FRANGO EMPANADO (160g) +2

EXTRAS
HAMBURGUER +10

QUEIJO +3

SALADA +3

BACON +4

PICLES +3

CEB. CRISPY +3 CEB. CARAMELIZADA +3

MOLHOS EXTRA +3

LEGUMES (120g)

QUEIJO
AMERICAN CHEESE

CHEDDAR INGLÊS

GORGONZOLA

NOSSOS BURGERS (170g) SÃO FEITOS DIARIAMENTE COM CARNE FRESCA E NO CAPRICHO

RECHEIOS
ALFACE

BACON

TOMATE

RÚCULA

PICLESCEB. ROXA

CEB. CRISPY

CEB. CARAMELIZADA

MOLHOS
BARBECUE

VILLA SMOKED MOLHO RANCH

MOSTARDA E MEL

MOLHO ESPECIAL

MAIONESE DE SALSA

(escolha quantos quiser)

(escolha quantos quiser)



pão, salsicha, mostarda, barbecue, cebola
crispy e bacon

CROC DOG

pão, salsicha, mostarda, pastrami e picles
PASTRAMI DOG

pão, salsicha, cebola caramelizada,
creme de queijo e farofa de bacon

OKLAHOMA

pão, salsicha, mostarda, molho
especial e vinagrete com picles

VINAGRETCHEN

pão, salsicha, mostarda, molho de tomate,
purê de batata e batata palha

SAMPA

R$25

R$32

R$27

R$25

R$26

pão, salsicha e mostarda
NEW YORK R$22

 - DOGS FEITOS COM SALSICHA FRANKFURTER ALEMÃ -  - NO PÃO DE FERMENTAÇÃO NATURAL -

pastrami feito na casa, rúcula, picles e
mostarda 

PASTRAMI NY

tomate assados, pesto de manjericão, rúcula,
mozzarela de búfala e maionese vegana (frio)

LITTLE ITALY

entrecote fatiado, rúcula, vinagrete e maionese
de salsa

STEAK 307

nossa versão, com linguiça toscana e molho
chimichurri fresco

CHORIPAN

R$37

R$34

R$32

R$37

MISTER CHICKEN
burger de frango empanado, creme de queijo,
alface, tomate e molho especial

R$35

PARA A CRIANÇADAna medida certa: pão, carne (60g), queijo,
alface e tomate, acompanha nossas fritas

KIDS BURGER R$19

mini hamburguinho: pão, carne (60g) e
queijo, nuggets individual e suco de laranja

R$32COMBINHO

VILLA SALAD
mix de folhas, mozzarella de búfala, tomate cereja, palmito
e pesto de manjericão da casa

R$29

COSTELINHA BBQ

CHURRASCADA

R$49

R$79

porção individual da nossa costelinha, feita na
grelha e caramelizada com molho barbecue,
servida com nossas fritas

churrasco completo com fraldinha red angus
(200g), linguiça toscana, vinagrete, farofa,
toast de alho e molho chimichurri fresco

EXTRAS
ARROZ +13
FRITAS +7

SALADA DE FOLHAS +13

STEAK FRITES
prato clássico de filé com fritas,
suculenta fraldinha red angus
(200g) com molho rancheiro e
nossas fritas crocantes

R$69

(mix de folhas e molho pesto)

HAMBURGUER +10



ABACAXI GRELHADO
abacaxi caramelizado no fogo,
servido com sorvete de baunilha

GIN TÔNICA

BROWNIE DO VILLA 

pudim de leite condensado, na
medida, cada colherada um sabor!

PUDIM NO COPO

nosso brownie chocolatudo, com
sorvete de baunilha, calda de amora
e farofa de castanhas

coxinha de chocolate, uniu a fome
com a vontade de comer, servida
com creme de avelã (4un)

COXINHA DOCE

R$23R$16

R$32R$24

Gin | limão siciliano | amora
BRAMBLE

Bourbon | bitter | açúcar
OLD FASHIONED

GARIBALDIAPEROL SPRITZ

NEGRONI

Campari | suco de laranja

R$30

R$30

R$28

R$32 R$28CAIPIROSKA
Vodka | limão ou frutas
vermelhas

R$28

BOURBON CITRUS
Bourbon | Schweppes citrus

CAMPARI TONIC
Campari | tônica | limão

R$30

R$30

R$30JACK N COKE
Bourbon | Coca Cola

SUR´ ORANGE
Cachaça envelhecida | laranja |
tônica

R$30

SENHA WIFI: HAMBURGUERDOSEUJEITO
COMPARTILHE: @VILLAHAMBURGUERIA

BRAHMA
350ml

R$11,9

LIMÃO SICILIANO FRUTAS VERMELHAS
Gin | tônica | limão siciliano Gin | tônica | frutas vermelhas

R$30

PINK LEMONADE

consultar o atendente

cranberry, limão e água c/ gás

ÁGUA 

REFRIGERANTE

SUCO NATURAL

R$5

R$7

R$10

R$14

com ou sem gás

laranja

BUDWEISER

BECK´S LAGER
WEISS
IPAR$9

R$10 R$12


