
Burgers sempre fresquinhos e feitos com 

blend  bovino 100% wagyu certificado.

Nossos vegetais são todos orgânicos, sem 

conservantes e cultivados sem uso de 

agrotóxicos.

O bacon é curado na casa, com uma 

mistura de açúcar mascavo e melado de 

cana e depois defumado com serragem de 

madeira de barris de whiskey.

ENTRADAS
Batata frita com tomilho + confit de alho (individual)

Acompanha maionese caseira The Bear | + R$ 3,00 adicione Lemon Pepper ou Páprica.

Batata frita com tomilho + confit de alho + cheddar derretido + bacon
(individual)

Onion Rings 
Acompanha maionese caseira The Bear.

BURGERS
The Bear Burger
Burger 100% Wagyu, cheddar inglês,maionese de alho negro no pão brioche.

Catatau
Burger 100% Wagyu, queijo monterey jack, alface crocante, tomate,

cebola roxa e maionese The Bear no pão brioche.

Zé Colmeia 2.0
Burger 100% Wagyu, gorgonzola, rúcula, cebola caramelizada e maionese verde no pão australiano.

Ted 2.0
Burger 100% Wagyu, queijo monterey jack, corn flakes, farofa de bacon, picles de pepino

e maionese verde no pão brioche.

Pooh 2.0
Burger 100% Wagyu, cheddar inglês, tomate, cebola roxa chapeada, picles de jalapeño,

maionese aioli, farofa de bacon e alface crocante no pão brioche.SANDUÍCHES
Bear Dog 2.0
Salsicha frankfurt defumada, cheddar cremoso, farofa de bacon, maionese aioli e picles de 

cebola roxa no pão brioche.

Pastrami do Urso
Pastrami 100% Wagyu feito na casa, maionese e picles de pepino no pão de campagna. Acompanha batata palito.

Panda 2.0
Disco de Mandioquinha com quinoa e hortelã, rúcula, confit de tomate e

maionese verde no pão brioche

Buscapé 2.0
Burger 100% Wagyu, queijo cheddar inglês, bacon, alface crocante, maionese aioli, picles de cebola roxa

e confit de tomate no pão australiano.

Old Bear
Burger 100% Wagyu, queijo cheddar inglês, presunto parma e molho pesto no pão brioche,

Kids Burger 
Mini burger 100% Wagyu, queijo cheddar inglês no mini brioche. Acompanha batatas smile.

EXTRAS

*Qualquer lanche pode ser servido com salada ao invés do pão sem custo adicional. 

SAZONAIS

Consulte com nossa equipe os burgers, entradas e sanduíches sazonais,

sempre temos algo diferente pra surpreender você ;)

Picles de Pepino

Picles de Cebola Roxa

Tomate Confit

Ovo

Bacon

Maionese

Cebola Caramelizada

Burger + Queijo

Picles de Jalapeño

Queijo

Salada



SOBREMESAS
Bolo Go, Bruce! Go!
Incrível bolo de chocolate belga 60% com diversas camadas intercaladas de massa levinha

à base de iogurte e ganache mousse do mesmo delicioso chocolate.

belga com toque de mel | + $ 5 adicione bola de sorvete

Cheesecake com Calda de Frutas Vermelhas
Cheesecake macio e cremoso, com massa crocante deliciosa e aquela calda brilhante

de frutas vermelhas.

Cookie com Sorvete
Sensacional cookie artesanal de baunilha com gotas de chocolate servido quente com

calda de chocolate e sorvete de creme.

SAZONAIS

Consulte com nossa equipe para mais opções de sobremesa

The Bear Burger - R. Cauibí, 1537 - Perdizes, São Paulo/SP | (11) 4114-5962 | www.thebearburger.com.br

CERVEJAS
Stella Artois (Long Neck)

Corona (Long Neck)

CERVEJAS ESPECIAIS
Bear Beer (Dinamarca)

Lager / Trigo - 500 ml

SAZONAIS

Consulte com nossa equipe para mais opções de cervejas especiais

DRINKS
G&T + Cranberry e Hortelã

G&T + Limão Siciliano e Alecrim

Pink G&T
(Nossa Pink Lemonade na versão adulta com G&T)

Negroni
(Envelhecido no Barril de Carvalho)

Ginger Highball
(Jim Beam, Ginger Ale e Limão Siciliano )

BEBIDAS
MILK SHAKES
Chocolate

Jim Beam Shake
Com uma dose de Jim Beam

SOFT DRINKS
Coca Cola

Coca Zero

Guaraná

Guaraná Zero

Água Tônica

Água Tônica Zero

Schweppes Citrus

Sucos (Laranja e Uva)

Chá Mate
(Limão Siciliano, Amora, Blueberry

ou Cranberry)

Pink Lemonade
(Amora, Cranberry ou Blueberry)

Água com Gás

Água sem Gás

Café 
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