TIRAS DE PICANHA
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CHICKEN CRISPY
4 UNIDADES

ep anr a tv ro caê d a s

Filés de frango empanados acompanhados de
molho barbecue.

MINIPASTÉIS

BUFFALO WINGS

Carne ou queijo. Acompanha: geleia de pimenta.

Asinha de frango temperada com molho picante
de barbecue. Acompanha: maionese especial
KHARINA.

6 UNIDADES

SALADA CAESAR PEQUENA
BATATA FRITA BIG

Tradicional mix de folhas verdes acompanhado
de croûtons e coberto com parmesão,
além do nosso típico molho caesar artesanal.

NACHOS
1/2 porção de nachos com carne moída coberta com
molho especial de queijo tipo cheddar, sour cream e
guacamole.

Batata frita gratinada com
cheddar, parmesão, prato e bacon.

Somos
feitos de
boas escolhas.
Garantimos o frescor e a
qualidade, da matéria-prima aos
melhores sabores de cada prato.

queijo

tipo

CARPACCIO DE MIGNON
Tradicional carpaccio de mignon temperado com
um delicioso molho de alcaparras, além de rúcula e
queijo parmesão. Acompanha: torradas.

BATATA FRITA MÉDIA

NACHOS

Acompanha: maionese especial KHARINA.

Porção de nachos com carne moída, coberta com
molho especial de queijo tipo cheddar, sour cream
e guacamole.

TIRAS DE BATATA TEMPERADAS
Acompanha: geleia de pimenta e maionese especial
KHARINA.

TIRAS DE PICANHA
Acompanha: farofa, maionese especial KHARINA
e pão crocante.

KIBE FRITO
6 UNIDADES

Acompanha: molho de limão.
CARPACCIO DE MIGNON

CLASSIC BURGER

AMERICANO
2 smashed burgers de fraldinha, queijo tipo cheddar,
cebola caramelizada, ovo, bacon e maionese especial
KHARINA.

CHEDDAR BURGER
Smashed burger de fraldinha, creme de queijo tipo
cheddar, bacon tostado e cebola crispy.

ROCK BURGER
Smashed burger de fraldinha, queijo tipo cheddar
derretido, bacon tostado, cebola caramelizada e molho
barbecue.
EXTRAS
Maionese, queijo tipo
cheddar, barbecue ou
pepino agridoce.

HANDYMAN
2 smashed burgers de fraldinha, queijo tipo cheddar,
cebola crispy, bacon e maionese especial KHARINA.

ARTESANALMENTE

FEITO POR NÓS

GOSTOSOS

prime
burgers
TODOS

CLASSIC BURGER
Smashed burger de fraldinha, queijo tipo cheddar
derretido, mix de folhas verdes, tomate e maionese
especial KHARINA.

ACOMPANHAM

MAIONESE

ESPECIAL

KHARINA E FRITAS

CLASSIC BURGER BACON
Em todos os sanduíches, você
pode trocar o hamburger de
carne por um de berinjela.

Smashed burger de fraldinha, queijo tipo cheddar
derretido, bacon tostado, mix de folhas verdes, tomate
e maionese especial KHARINA.

Os hamburgers do KHARINA são
elaborados com 100% de carnes nobres,
em 150g de pura saudabilidade. Os
hambúrgueres não passam por processo
de congelamento, são feitos no dia e
grelhados na hora. Sempre acompanhados
de um delicioso pão quentinho, direto do
forno para a sua mesa.

HANDYMAN

TODO O
SABOR DOS
NOSSOS

clássicos

CHEESE MIGNON
Delicioso grelhado de mignon com alface crespa,
tomate, queijo prato, cebola, maionese e pão
de hamburger.

CLUB KHARINA
Sanduíche aberto no prato com ovo, fritas
e smashed burger de fraldinha. Mix de folhas verdes,
tomate, pepino agridoce, queijo prato derretido,
bacon tostado, maionese e pão de forma tostado.

CLUB ROCK
Sanduíche aberto no prato, com ovo, fritas e
smashed burger de fraldinha. Mix de folhas verdes,
cebola caramelizada com barbecue, pepino agridoce,
queijo prato derretido, bacon tostado, maionese e
pão de forma tostado.

CLUB KHARINA

CLUB CHICKEN
Sanduíche aberto no prato, com ovo, fritas e
frango grelhado. Mix de folhas verdes, tomate,
pepino agridoce, queijo prato derretido, bacon
tostado, maionese e pão de forma tostado.

Em todos os sanduíches, você
pode trocar o hamburger de
carne por um de berinjela.

CLUB MIGNON
Sanduíche aberto no prato, com ovo, fritas e
mignon grelhado. Mix de folhas verdes, tomate,
pepino agridoce, queijo prato derretido, bacon
tostado, maionese e pão de forma tostado.

CHEESE FRANGO
Frango grelhado, alface crespa, tomate vermelhinho,
queijo prato e maionese no pão de hamburger.

CHEESE BURGER
Smashed burger de fraldinha coberto com
um delicioso queijo prato e maionese no pão
de hamburger.

CHEESE SALADA
Queijo prato sobre o smashed burger de fraldinha,
maionese, pão de hamburger e uma salada combinada
de alface crespa, cebola e tomate.

Os nossos clássicos são
favoritos desde 1975

CHEESE SALADA

BIFE DE CHORIZO
Delicioso corte argentino famoso pela maciez e
suculência. Peça alta da marca Swift Black preparada na
grelha. Acompanha: molho chimichurri e salada caesar.

A MELHOR
SELEÇÃO
DE SABORES

ou
+ 1 ACOMPANHAMENTO

steak premium

A SUA ESCOLHA
Batata rústica
Batata frita
Farofa

PICANHA
MIGNON
FRANGO
TILÁPIA
EMPANADA
Acompanha: molho
de alcaparras.

Arroz
Nossos cortes selecionados e
exclusivos possuem certificados
de alta qualidade, linhagem
britânica, gordura uniforme,
sabor, maciez e controle de
origem.

Spaghetti na manteiga
Tiras de batata temperadas
*Acompanhamento extra

SPAGHETTI COM SALMÃO

PARA TODOS
OS GOSTOS

massas
PENNE À MATRICIANA
Massa penne com molho de tomate, bacon,
manjericão e queijo parmesão.
SPAGHETTI COM SALMÃO
Massa spaghetti com molho branco, ervilha fresca,
salmão defumado e rúcula.
SPAGHETTI COM
FRANGO
Massa spaghetti com molho
branco, ervilha fresca, filé de
frango em cubos e rúcula.

SUGESTÃO
DO CHEF
SPAGHET TI PRIMAVERA
Massa spaghetti com muçarela de
búfala, azeitonas pretas, manjericão
fresco e molho ao sugo.

PENNE À MATRICIANA

SPAGHET TI PRIMAVERA

CAPRESE

AQUI, SALADA
TAMBÉM É PRATO
PRINCIPAL

saladas
CAPRESE
Mix de folhas verdes crocantes acompanhado
de muçarela de búfala, tomatinhos cereja,
tomates secos e croûtons. Coberto com nosso
molho caseiro italiano.

Todos os nossos
ingredientes
são frescos
e selecionados.

CAESAR

SALMÃO
DEFUMADO

Tradicional mix de folhas verdes acompanhado
de croûtons e coberto com parmesão, além
do nosso típico molho caesar artesanal.

SALMÃO DEFUMADO
Refinada seleção de folhas verdes acompanhada
por cubos de salmão defumado e honey mustard.

MANGA
Mix de folhas verdes crocantes acompanhado
de manga, coberto com queijo parmesão e
com nosso molho rosé especialmente caseiro.

QUE TAL
UM FILÉ?
MANGA

MIGNON
FRANGO

NOSSA RECEITA

TENTAÇÕES PARA

ESPECIAL DE

NÃO RESISTIR

sorvetes
TAÇA DE SORVETE
COLEGIAL
SUNDAE

1 BOLA

sobremesas
BROWNIE COM SORVETE
Fatia de bolo de chocolate e cacau, com noz-pecã,
sorvete de creme sobre farofa de bolacha e calda
de chocolate.

2 BOLAS

BANANA SPLIT

3 BOLAS

MILKSHAKE

BROWNIE
Fatia de bolo de chocolate, cacau com noz-pecã
e calda de chocolate.

SUPERSHAKE KHARINA
BlackCookie
Banoffee

SORVETE:
Receita secreta da família
que há 30 anos só melhora,
com zero gordura trans e zero
glúten.

MINIBRIGADEIRO

APPLE PIE
Torta de maçã quente com uma bola de sorvete de
creme.

PETIT GATEAU
Bolinho quente de chocolate com
recheio cremoso, sorvete de creme
e calda de chocolate.

PETIT GATEAU

