
RAFAEL REBELATO, “cria” de Cambará, norte do Paraná, 100% “pé 

vermeio”, iniciou seu trabalho aos 12 anos de idade na Padaria de seu Pai. Em 2003, 

aos 21, gradou-se em direito.  Em 2006, mudou-se para Curitiba para dedicar-se à 

advocacia, permanecendo nesta área até 2012, ano em que a junção da sua paixão com 

a determinação de fazer a diferença, deu origem a nossa querida HAMBURGUERIA ÁGUA 

VERDE. Muitos desafios, planos, ajustes e inúmeras vitórias depois, mais uma conquis-

ta: a HAMBURGUERIA DAS AMÉRICAS. Mais uma casa de referência inaugurada em 

sociedade com o grande “Marcelo Japa”. 

    SEJAM TODOS MUITO BEM-VINDOS! Estas duas hamburguerias são o resultado do 

nosso desejo de OFERECER QUALIDADE E PREÇO JUSTO a todos que desejarem 

experimentar o que temos de melhor nas nossas casas. Descontração, aquele 

lugar para reunir a família, encontrar os amigos, e curtir ótimos momentos e, 

principalmente, COMER MUUUUIITO BEM! O nosso objetivo é tornar a sua experiên-

cia única! A sim! E se algo não ficar a contento, não hesite em nos comunicar, seja 

pelo  WHATSAPP 41 99731-0330, ou pelo MEU EMAIL: pcambara@hotmail.com.

    Se curtir volte. Se puder e quiser, compartilhe nossas casas com seus contatos. 

Gratidão e divirtam-se!

seja muito
bem-vindo!

Nossos hambúrgueres são todos 
grelhados na brasa. 

O tempo de preparo é de até 25 
minutos, podendo chegar à 50 minutos 
em dias de grande movimento.

Horário de
funcionamento

de segunda à SEXTA
das 11h30 às 14 horas

De segunda à sábado
das 18 às 23h30

sabadão: feijoada texana
das 11h30 às 14h30

noite

Não dividimos contas no caixa. 
Solicite a sua  comanda individual.

@dasamericashamburgueria

@hamburgueriaaguaverde

Lançamentos, festivais, 
promoções e muito mais!
Siga as nossas mídias sociais e fique por 
dentro de todas as nossas novidades!
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BUR
GERS

por +            ADICIONE PORÇÃO DE FRITAS   (150g) com lemon pepper

5.

escolha 1 opÇao de queijo: escolha ATÉ 3 opÇOES 
de SALADA:

2.

escolha 1 
tipo de pao:

4.

escolha o seu sanduíche
1.

3.
Cheddar cremoso, cheddar fatiado, 
gorgonzola, mussarela ou coalho.

cebola roxa, alface 
americana ou tomate

crocante briocheaustraliano

NEWS!

NEWS! 3,50

ADICIONE 
SE QUISER

CEBOLA 
CARAMELIZADA:

BACON:

OVO:

3,00

4,00

5,00

4,001,50

QUEIJO 
VEGANO:

QUEIJO
ZERO
LACTOSE:

TRADICIONAL
Hambúrguer Artesanal grelhado 
(200g*), maionese, queijo e salada a 
sua escolha.

TRADICIONAL 
DUPLO 

Dois Hambúrgueres Artesanais 
grelhados (200g*), maionese, queijo 
e salada a sua escolha.

TRADICIONAL 
BACON 

Hambúrguer Artesanal grelhado 
(200g*), bacon, maionese, queijo e 
salada a sua escolha.

TRADICIONAL 
DUPLO BACON

Dois Hambúrgueres Artesanais 
grelhados (200g*), bacon, maionese, 
queijo e salada a sua escolha.

TRADICIONAL À 
CAVALO

Hambúrguer Artesanal grelhado 
(200g*), ovo, maionese, queijo e 
salada a sua escolha.

BOURBON 
Hambúrguer Artesanal grelhado e 
flambado no Bourbon (200g*), 
maionese, queijo e salada a sua escolha.

FILÉ ARGENTINO
Hambúrguer Artesanal grelhado 
(200g*), maionese, chimichurri, queijo 
mussarela e salada a sua escolha.

LINGUIÇA 
BLUMENAU 

(50% BLUMENAU E 50% BOVINA)
Hambúrguer Artesanal grelhado 
(200g*), maionese, queijo e salada a 
sua escolha.

COSTELA
Hambúrguer Artesanal grelhado 
(200g*), maionese, queijo e salada a 
sua escolha.

KAFTA BURGER 
(50% CARNEIRO E 50% FRALDINHA) 
Hambúrguer Artesanal grelhado 
(200g*), maionese, queijo e salada a 
sua escolha. (contém pimenta)

17,90
21,90

19,90

20,90

19,90

20,90

23,90

24,90

18,90

19,90

Peso do hambúrguer
artesanal “in natura”.
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PULLED PORK
Copa lombo defumado e desfiado , 
com molho barbecue artesanal e 
coleslaw (salada de repolho do Sul dos 
EUA com maçã e maionese de alho) no 
pão brioche.

BRISKET 
PÃO CROCANTE, peito bovino Angus 
defumado por 8 horas, queijo 
mussarela e maionese artesanal.

TRADICIONAL 
DEFUMADO 

Hamburguer (200g*) defumado por 1 
hora em nossa Pitsmoker, maionese e 
queijo mussarela.

SANDUÍCHE 
DE CUPIM

Pão d’água, maionese, cupim 
defumado por 10 horas e mussarela.

SANDUÍCHE 
DE PASTRAMI

Pão de centeio, mostarda artesanal             
e picles.

PÃO COM BOLINHO
150g / Bolinho frito com diversos 
temperos , duas fatias de queijo 
mussarela, cheiro verde e maionese.

PÃO COM BIFE
Bife em tiras, grelhado com queijo 
mussarela, tomate picado e maionese.

MEXICANO
Hambúrguer Artesanal Picante (200g*), 
maionese, queijo e salada a sua escolha

KIDS
Hambúrguer Artesanal grelhado (80g*) 
e queijo a sua escolha. 

VEGETARIANO
Hambúrguer Artesanal 200g**, 
composto por maionese, queijo e 
salada a sua escolha.

19,90

20,90

9,50

HAMBÚRGUER   
DOS ESTADOS

Hambúrguer Artesanal grelhado 
(200g*), maionese, queijo cheddar 
cremoso e cebola caramelizada.

VEGANO
Hambúrguer Artesanal 200g**, 
composto por maionese e queijo 
veganos e salada a sua escolha.

TOMATE SECO
E  RÚCULA

Hambúrguer Artesanal grelhado 
(200g*), maionese, queijo mussarela.

SANDU
BAS

SANDUICHES 
DEFUMADOS

19,90

23,90

21,90

19,90

21,90

21,90

12,90

19,90

25,90

17,90

Composição dos hambúrgueres Vegano e Vegetariano: arroz e farinha de trigo integrais, lentilha, 
cenoura e grão de bico.

Peso do hambúrguer artesanal “in natura”.

 

SANDUÍCHES QUE 
PERMITEM APENAS 
A TROCA DO PÃO



250g

18,90

12,90

19,90

13,90

21,90

16,90

16,90 17,90 19,90

39,90 49,90

15,90
32,90

29,90

25,90

32,90

16,9054,90

34,90

32,90

25,90

19,90

29,90
21,90

20,90
22,90

Com linguiça Blumenau

Com queijo coalho 

Com peito de Peru

DADINHO DE 
TAPIOCA

TORRESMO
DE ROLO 31,90

200g 

500g / CORDEIRO
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SOBRE
MESAS

NEWS!

 PETIT GATEAU
Um pequeno e delicioso bolo de 
Chocolate cremoso por dentro, 
acompanhado de uma irresistível bola de 
sorvete de creme e coberto por calda de 
chocolate.

15,90
PUDIM DE LEITE 
CONDENSADO

Aproximadamente 80g 7,90

14,90
MILK SHAKE DE  
NUTELLA

14,90
MILK SHAKE DE  
PAÇOCA

14,90
MILK SHAKE DE  
MORANGO
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ÁGUA MINERAL
com ou sem gás

CHÁ GELADO 
(MIX TEA)  

300ml / Pêssego ou limão

GUARANÁ POWER 
OU POWER AÇAÍ 

300ml

3,50

4,50

4,50

REFRIGERANTE 
GARRAFINHA

Coca-cola - Coca-Zero - Fanta - 
Guaraná - Sprite - Pepsi - H2OH! 
(limão) - Água tônica.

REFRIGERANTE 
LATA  

Cocla-cola - Citrus - Fanta - Fanta 
uva - Guaraná - Guaraná Zero - 
Sprite.

5,50

6,00

BEBI
DAS

SUCO NATURAL
Laranja - Morango - Limonada

POLPA  
Abacaxi com hortelã - Acerola

ADICIONAL 
DE LEITE 

5,50 12,00

5,50 12,00

+1,50 +4,00

Copo
350ml

Jarra
1 litro



ORIGINAL
SERRAMATTE
BECKS
HEINEKEN
CHOPES 
ARTESANAIS 

13,90

15,90
15,90

a partir 
de 10,00

13,90

CER
VEJAS

Confira também o cardápio de 
Chopp’s Artesanais, aproveite os 
melhores sabores do Paraná aqui 
na Hamburgueria Água Verde.

- churrasco americano;
- charcutaria;
- hamburguerias.

Informações:            
      41 99731-0330 (Rafael)

se beber,
nao dirija.

Consultoria para abertura 
de negócios em:



Bora curtir
os nossos
BEST
STEAKS!
DELICIOSAMENTE
PENSADOS

um excelente convite
ao sabor. Confira!

O sabadão
sempre 
pede a 
NOSSA
FEIJOADA
TEXANA!

KIT FEIJOADA 49,90

Das 11h30
às 14H30

consumo
livre

por
kilo

28,90 48,90

O kit acompanha arroz, 
pururuca, couve, farofa, 
banana, vinagrete e laranja


