Cardápio ideal

Menu

Criar um cardápio do zero não é das tarefas
mais simples. E, para quem tem
hamburgueria, fica difícil encontrar tempo
para pensar no design, desenvolver e
produzir o menu. Por isso, o BURGUERAÇÃO
traz para você, hamburgueiro, padrões de
cardápio super práticos que qualquer um
pode aproveitar.
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Como criar um  
cardápio de sucesso?
Existem muitas maneiras de pensar em um
cardápio. E aqui vamos apresentar várias dicas de
como preparar um que não apenas dê água na
boca dos seus clientes, mas que também seja fácil
de entender e desenhado de acordo com o estilo
do seu estabelecimento.

3

A função de

um cardápio


Um cardápio não é apenas o lugar onde
seus clientes escolhem hambúrgueres. Ele
também é uma boa ferramenta de controle
de custos, por exemplo. Um cardápio
benfeito gera o ticket médio que seu
estabelecimento precisa para atingir as
metas; destaca o que o restaurante faz de
melhor, orientando os clientes e
direcionando as vendas; permite previsões
mais precisas e torna sua cozinha e seu
pessoal muito mais eficientes. Seu cardápio
é um documento. Se for bem estruturado,
além de ajudar seus clientes a escolherem
os pratos, vai tornar sua hamburgueria
muito mais rentável.


Adote o

formato ideal


O cardápio pode ser feito em uma página
única, grande e dividindo as categorias em
colunas. É possível, ainda, separar os itens
em diversas páginas. O ideal é fazer uma
divisão confortável para a visualização. Para
não deixar o menu cansativo, é
recomendável que não haja mais do que
seis páginas. O uso do mesmo tipo de fonte
em toda a peça também ajuda a organizar o
conteúdo e facilitar a leitura. As variações
podem ser feitas em negrito, itálico ou com
cores diferentes.

Muita atenção

às cores


Busque tonalidades da identidade visual
do estabelecimento para criar harmonia e
coerência. É importante transmitir a
personalidade e a experiência do local.
Sendo assim, um restaurante luxuoso tem
a opção de investir mais, apresentando um
cardápio que traduza a sofisticação do
ambiente, com cores fechadas e mais
neutras. Locais descontraídos e informais
podem apostar em cores quentes, como
amarelo e vermelho. São tons relacionados
aos alimentos e, segundo estudos,
estimulam o apetite.


POSICIONE OS PREÇOS

ESTRATEGICAMENTE



MANTENHA O MENU
SEMPRE ATUALIZADO



É importante manter os preços visíveis, mas
eles não precisam ficar perfeitamente
alinhados. Disponha os valores abaixo de
cada prato, logo após sua descrição. Essa
tática impede que o cliente faça
comparações imediatas entre os valores das
opções oferecidas. O campo que descreve as
formas de pagamento aceitas pelo
estabelecimento também deve estar em
evidência. Afinal, o cardápio é um documento
claro que não pode deixar dúvidas.


Seu estabelecimento costuma oferecer
pratos especiais ou de temporada? Então,
a cada nova alteração, um novo menu
deverá ser criado. Aproveite para atualizar
as fotos e o layout.
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FIQUE ATENTO

ÀS NOVAS TENDÊNCIAS
DA GASTRONOMIA



CAPRICHE NAS

ILUSTRAÇÕES


Fotos grandes e com boa qualidade no seu
menu ajudam a vender. Lembre-se que
seu cliente começa a saborear os pratos
com os olhos. É importante traduzir a
realidade dos itens servidos, valorizando os
ingredientes e o modo de preparo. No
entanto, cuidado para não poluir o
cardápio com excesso de imagens. 

Dê maior destaque às especialidades e aos
favoritos da casa. Mesmo com celular é
possível fazer boas fotos. No e-book digital
que disponibilizamos no nosso blog é
possível encontrar várias dicas sobre como
fazer fotos de pratos com um celular e
uma luz simples. Baixe agora e confira!


UMA EQUIPE QUE
CONHECE SEU
CARDÁPIO FAZ TODA A
DIFERENÇA


Sua equipe deve ser treinada para conhecer
os ingredientes e detalhes de cada prato.

É importante transmitir as informações
corretas e tirar as dúvidas dos clientes, além
de falar com orgulho dos pratos.


Estar atualizado é muito importante e
precisamos acompanhar as preferências

dos clientes.



DISTRIBUA OS ITENS

DE FORMA APROPRIADA


Construa seu cardápio de maneira organizada,
com as opções dispostas conforme a
preferência de vendas. E, é claro, seguindo a
ordem em que as pessoas costumam comer:

● entradas

● pratos principais

● sobremesas

● bebidas


Essa lista é apenas uma recomendação, pois o
menu pode variar bastante de acordo com o
tipo de negócio e a forma como os alimentos
são consumidos. Especialistas orientam que os
pratos mais vendidos sejam posicionados no
final do cardápio. Isso induz o consumidor a
folhear tudo e visualizar outras opções,
incluindo as bebidas e sobremesas.


Acrescente adjetivos aos pratos, como
“delicioso”, “incomparável” etc. Isso estimula

o cliente a pedir esses pratos.





Por exemplo: hoje em dia já é possível
encontrar hambúrgueres de carne defumada,
receitas com cerveja no preparo, pratos com
muito cheddar derretido por cima do lanche
e batatas fritas com queijo de
acompanhamento, entre outras invenções.


Cabe a você, hamburgueiro, decidir o que
combina com a imagem da sua
hamburgueria e como as tendências podem
ser adaptadas para refletir a sua cultura

e estratégia.


Saber criar um menu atrativo requer alguns
truques simples que podem impulsionar seu
negócio e ainda dar um toque de bom gosto.
Capriche no cardápio!
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layout menu

SIMPLES

Esses cardápios são apenas exemplos. Monte um cardápio
adequado à sua hamburgueria rapidamente usando apps
como o Canva (www.canva.com) ou Adobe Spark
(https://www.adobe.com/br)
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layout menu

SIMPLES

Esses cardápios são apenas exemplos. Monte um cardápio
adequado à sua hamburgueria rapidamente usando apps
como o Canva (www.canva.com) ou Adobe Spark
(https://www.adobe.com/br)
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layout menu

TRADICIONAL

Esses cardápios são apenas exemplos. Monte um cardápio
adequado à sua hamburgueria rapidamente usando apps
como o Canva (www.canva.com) ou Adobe Spark
(https://www.adobe.com/br)
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layout menu

TRADICiONAL

Esses cardápios são apenas exemplos. Monte um cardápio
adequado à sua hamburgueria rapidamente usando apps
como o Canva (www.canva.com) ou Adobe Spark
(https://www.adobe.com/br)
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layout menu

MODERNO

Esses cardápios são apenas exemplos. Monte um cardápio
adequado à sua hamburgueria rapidamente usando apps
como o Canva (www.canva.com) ou Adobe Spark
(https://www.adobe.com/br)
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O Tradicionalzão
Esse sanduíche é aquele básico, de hamburgueiro raiz, que
conhece o segredo do bom hambúrguer. Ele não pode
faltar de jeito nenhum no seu cardápio! Afinal, tudo
começa com um hambúrguer simples, prático e muito
saboroso. Então, mostre todo seu conhecimento e
capriche no hambúrguer tradicional!

Pão Riviera

Com ou sem gergelim, leve, com formato
redondo e assado. Combina com sanduíches
básicos e saborosos. Isso sem falar daquele
gostinho especial de memória da infância.
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X-burger
SIMPLES DE TUDO

X-Salada
COMPLETINHO

O número 1, o primogênito, o que deu
origem à série de hambúrgueres deliciosos
da sua hamburgueria.

A receita sagrada da mistura perfeita
entre tomate, alface, carne e queijo.

Ingredientes

Pão Riviera  
ARYZTA 50g
Hambúrguer 

de carne 

bovina 90g
Queijo prato 10g
Ketchup 9g
Mostarda 9g
Custo Final

Ingredientes
Pão Riviera  
com Gergelim  
ARYZTA 50g
Hambúrguer  
de carne  
bovina 90g

Queijo prato 10g
Alface 30g
Cebola 13g
Tomate 30g
Ketchup 9g
Mostarda 9g

R$1,11
R$1,17
R$0,41
R$0,09
R$0,20

R$2,98 
+ R$5,57

Preço sugerido   R$15,90
de venda
Mark up
86%

Custo Final

Sugestão de


acompanhamento

Acompanha fritas
tradicionais e refrigerante.

Sugestão de


acompanhamento

Acompanha batata

rústica e refrigerante.

R$1,16
R$1,17

R$0,41
R$0,32

R$0,13
R$0,20
R$0,09
R$0,09

R$3,57 
+ R$6,62

Preço sugerido   R$18,90
de venda
86%
Mark up
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X-EGG

X-Bacon

Uma iguaria que vai dar aquele toque
de sabor a um simples X-Burguer.

Esse é pra garantir aquele aroma
irresistível ao seu hambúrguer. Ninguém
resiste ao perfume do bacon na chapa.

O QUERIDINHO

GERGELIM & COMPANHIA
Ingredientes

Pão Riviera

com gergelim

ARYZTA 50g
Hambúrguer de

carne bovina 90g
Ovo frito 20g
Alface 30g
Queijo 
Prato 10g
Tomate 30g
Custo Final

R$1,16
R$1,17
R$0,18
R$0,32

Pão Riviera  
com Gergelim  
ARYZTA 50g

R$1,16

Hambúrguer  
de carne  
bovina 90g


R$1,17

R$0,36
R$0,32
Alface 30g
Queijo prato 10g R$0,41
Tomate 30g
R$0,20
Cebola 13g
R$0,13
Bacon 20g

R$0,41
R$0,20

R$3,44 
+ R$6,62

Preço sugerido R$18,90
de venda
88%
Mark up

Sugestão de

acompanhamento

Acompanha onion rings 
e milk-shake.

Ingredientes

Custo Final

Sugestão de

acompanhamento

Acompanha batata-doce
rústica e refrigerante.

R$3,75 
+ R$6,62

Preço sugerido   R$18,90
de venda
82%
Mark up
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O MAJESTOSO
Sabe qual é a vantagem de um hambúrguer
grande? É que nele cabem muito mais sabores. E
para o sanduíche ficar delicioso, o segredo é um só:
caprichar na quantidade e na qualidade dos
ingredientes. Ele ganha tamanho, appetite appeal
e suculência, proporcionando uma explosão de
sabores e uma experiência inesquecível. Então, use
e abuse dos ingredientes.

Pão Supremo
Pão de tamanho grande, levemente adocicado,
com formato redondo e assado. Depois de
pronto, um pão à altura dos maiores e mais
gostosos hambúrgueres.
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X-PICANHA

COM Queijo Empanado

r

O puro sabor do queijo empanado acompanhado
de maionese para matar a fome com requinte.
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Ingredientes

ô

Pão  
Supremo  
ARYZTA 75g

Pão Supremo  
ARYZTA 75g

R$1,68
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Cebola 13g

R$0,13

Queijo  
empanado 70g

Cheddar 10g

R$0,

Alface 30g

R$0,32

etchup 9g

R$0,0

Maionese 9g

R$0,09

K

Custo Final
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Custo Final

R$6,0
+ R$8,72
8 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R$2 ,90
de venda
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R$0,76
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R$4,72 
+ R$7,67

Preço sugerido  
R$21,90
de venda
77%
Mark up

4

Sugestão de

acompanhamento

Batata r ti a
erta
ei
e ar e a n
refrigerante.

R$1,68

Hambúrguer  
de picanha 100g R$1,87

hambúrgueres  
de carne bo ina R$3,74
70g
3

v

Ingredientes

Sugestão de

acompanhamento

Batata frita e refrigerante.

+
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X-PICANHA COM

ONION RINGS E BACON

DUPLO X-Salada
O COMPLETÃO

Um clássico que ganha ainda mais sabor quando recebe
o toque autoral do chapeiro, desde a quantidade de
queijo prato e a maneira como a cebola é preparada até
a escolha de uma maionese especial ou molho caseiro.

TÔ DE BACON A VIDA

Tudo que é bom em dobro fica melhor.

Ingredientes
R$1,68

Pão  
Supremo  
ARYZTA 75g

Hambúrguer  

R$1,87

2 hambúrgueres  
R$3,74
de picanha 200g

Onion rings 30g

R$0,46

Alface 30g

R$0,32

Bacon 20g

R$0,36

Tomate 30g

R$0,20

Cheddar 10g

R$0,44

Queijo prato 10g R$0,41

Pão Supremo  
ARYZTA 75g
de picanha 100g

Custo Final
Preço sugerido  

de venda
Mark up
Sugestão de

acompanhamento

Batata rústica e
refrigerante + refil.

Ingredientes

R$4,81 
+ R$8,02
R$22,90

Cebola 13g

R$0,13

Custo Final

R$6,48 
+ R$8,37

Preço sugerido  

de venda
Mark up

79%

R$1,68

R$23,90

61%

Sugestão de

acompanhamento

Batata rústica e
refrigerante.
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O ELITIZADO
Que tal dar uma requintada no seu hambúrguer?
Use sua criatividade e amplie seu repertório! Não
faltam pães diferenciados e ingredientes sofisticados:
geleia de pimenta, camembert empanado, queijos
brasileiros da Serra da Canastra, azeite trufado,
cogumelos e tudo mais que possa aguçar o paladar
e fidelizar seus clientes.

Pão Tipo Brioche  
Pão com tamanho e textura ideais para
realçar o sabor do seu hambúrguer.
Levemente adocicado, com formato
redondo e assado.
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X-WAGYU


X-COGUMELO


A carne mais desejada do mundo merece
uma combinação pra lá de especial.

Um mix de cogumelos gratinados na
manteiga que prometem despertar novas
sensações no seu paladar.

o CHIQUÉRRIMO

o ELEGANTE

Ingredientes

Ingredientes

Pão tipo  
Brioche   
ARYZTA 65g

R$1,67

Pão tipo  
Brioche   
ARYZTA 65g

Hambúrguer 
de wagyu 140g

R$5,50

Hambúrguer 
R$1,87
de picanha 100g

Cheddar 10g

R$0,44

Cogumelo 20g

R$0,65

Bacon 20g

R$0,36

Alface 9g

R$0,23

Cheddar 10g

R$0,44

Custo Final

R$7,97 
+ R$12,57

Custo Final

Preço sugerido  
R$35,90
de venda
Mark up

R$1,67

R$4,86 
+ R$9,42

Preço sugerido  
R$26,90
de venda

75%

Mark up

Sugestão de

acompanhamento


Sugestão de

acompanhamento


Batata rústica e
refrigerante.

Batata rústica e
refrigerante.

88%
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X-SALADA

COM SALMÃO


X-COSTELA

BARBECUE

Quem disse que uma receita leve não pode ser
gostosa? Peixe é uma opção que não pode faltar. 



Este cowboy veio direto do Texas trazendo
na bagagem um exagero de sabor.

O SOFISTICADO

O FINESSE

Ingredientes

Ingredientes

Pão tipo  
Brioche   
ARYZTA 65g

R$1,67

Pão tipo  
Brioche   
ARYZTA 65g

Salmão 100g

R$3,45

Hambúrguer 

R$3,79

Alface 30g

R$0,32

Tomate 30g

R$0,20

Bacon 20g

R$0,36

Cheddar 10g

R$0,44

Barbecue 9g

R$0,10

de costela 150g

Queijo prato 10g R$0,41
Mostarda 9g
Custo Final

R$0,09

Custo Final

R$6,14 
+ R$9,77

R$6,36 
+ R$9,77

Preço sugerido  
R$27,90
de venda

Preço sugerido  
R$27,90
de venda
Mark up

R$1,67

Mark up

75%

Sugestão de

acompanhamento


Sugestão de

acompanhamento


Chips de batata-doce

e suco de laranja.

Batata rústica e
refrigerante.

73%
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O DIFERENTÃO
Conhecer ingredientes especiais e inventar
misturas inusitadas de sabores é só o começo
para quem quer ser um verdadeiro mestre da
chapa. Nós preparamos algumas sugestões
que prometem satisfazer os paladares mais
exigentes de quem ama hambúrguer e não
resiste a uma novidade.

Pão Mônaco

Tradicional
Todo o sabor e consistência do pão assado
com formato maior e redondo.
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X-LULA

X-Frango com
Bacon e Salada

A LULA NO MEIO
Saborosos anéis de lula que vão fazer

Rico de Tudo

sua hamburgueria conquistar os
paladares mais exigentes.

Deliciosa combinação de pão Mônaco com frango
empanado e cheddar, proporcionando um exagero

Ingredientes
Pão Mônaco

Hambúrguer  
de picanha 100g

ARYZTA 75g

R$1,87

Frango  

empanado 90g

R$1,48

R$1,65

Lula 20g

R$0,75

Alface 30g

R$0,32

Alface 30g

R$0,32

Bacon 20g

R$0,36

Tomate 30g

R$0,20

Ketchup 9g

R$0,09

R$0,41

Maionese 9g

R$0,09

Cheddar 10g

R$0,44

Queijo 
Prato 10g
Maionese 9g

Custo Final

Preço sugerido  
de venda

Batata chips + refrigerante.

Ingredientes
Pão Mônaco

R$1,48

ARYZTA 75g

Sugestão de

acompanhamento


de sabor.

Mark up

R$0,09
R$5,12 

Custo Final

+ R$9,07

Preço sugerido  

R$25,90
83%

de venda

Sugestão de

acompanhamento


Mark up

R$4,43 
+ R$8,72

R$24,90
89%

Chips de batata-doce  
+ suco de limão.
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HAMBÚRGUER

DE TILÁPIA

X-PICANHA
O FORA DA CURVA

O EXCLUSIVO

A queridinha do churrasco tem presença
garantida nas hamburguerias.

Este lanche promete fisgar você pelo paladar.

Ingredientes
Pão Mônaco
ARYZTA 75g

Ingredientes

R$1,48

Pão Mônaco
ARYZTA 75g

Hambúrguer  
de tilápia 80g

R$3,55

Hambúrguer

R$1,87
de picanha 100g

Tomate 30g

R$0,20

Queijo 
Prato 10g

R$0,41

Alface 30g

R$0,32

Custo Final

Queijo
R$0,44
Emmental 10g
Cebola

R$0,16
caramelizada 13g
Rúcula 9g

R$5,96 
+ R$9,77

Custo Final

Preço sugerido  
R$27,90
de venda
Mark up

Sugestão de

acompanhamento

Chips de batata-doce 

e suco de limão.

R$1,48

R$0,23
R$4,18 
+ R$8,72

Preço sugerido  
R$24,90
de venda

77%

Mark up

Sugestão de

acompanhamento

Batata rústica coberta com
bacon e queijo cheddar +
refrigerante.

93%
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O FITNESS
Oferecer opções fitness, light, vegetarianas e
veganas é estar atento às demandas dos
clientes das hamburguerias de hoje em dia.
E, claro, por que também não proporcionar
ao público tradicional uma nova experiência
em hambúrgueres? Sabor não vai faltar.

Pão Mônaco

Integral
Este pão integral é perfeito para quem
adota uma dieta vegana, com muito sabor
e combinações de receitas saudáveis.
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X-Veggie

Hambúrguer  
de Soja com Salada

AMASSADINHO LIGHT

É SOJA MESMO?

Um hambúrguer simples, diferente de tudo,
que vai conquistar seu público vegano.

Ingredientes
Pão Mônaco

integral
ARYZTA 75g
Arroz  
negro 50g
Cheddar 10g
Custo Final

A textura até engana, mas o sabor é outro. Ainda
bem! Porque carne de soja benfeita conquista até
o mais carnívoro dos clientes.

Ingredientes
Pão Mônaco
integral
ARYZTA 75g

R$2,13
R$0,84

Hambúrguer  
de soja 80g
Alface 30g
Cebola 13g
Tomate 30g
Maionese 9g
Ketchup 9g

R$0,44
R$3,41 
+ R$6,27

Preço sugerido   R$17,90
de venda
85%
Mark up

Custo Final

Sugestão de

acompanhamento

Chips de batata-doce

e suco verde.

Sugestão de

acompanhamento

Fritas de cenoura com
molho rosé + chá.

R$2,13
R$1,34
R$0,32
R$0,13
R$0,20
R$0,09
R$0,09
R$4,30 
+ R$6,62

Preço sugerido   R$18,90
de venda
73%
Mark up
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X-LIGHT

com
 SALADA

HAMBÚRGUER

DE LENTILHA

Uma opção revolucionária para quem não
abre mão de saborear um ótimo lanche.

A lentilha pode trazer sorte o ano todo, ainda
mais se ela vier em um lanche fora de série.

O LIVRE, LEVE E GOSTOSO

O CERTINHO

Ingredientes
Pão Mônaco
integral
ARYZTA 75g

Pão Mônaco
integral
ARYZTA 75g

R$2,13

Proteína vegana

R$1,57
sabor frango 90g

Hambúrguer

de lentilha 80g

R$1,26

Queijo prato 10g R$0,41

Alface 30g

R$0,32

Alface 30g

R$0,32

Rúcula 15g

R$0,13

Cebola 13g

R$0,13

Tomate 30g

R$0,20

Tomate 30g

R$0,20

Picles 30g

R$0,42

Custo Final

R$4,04 
+ R$6,27

Custo Final

R$2,13

Preço sugerido  
R$17,90
de venda
74%
Mark up

R$5,18 
+ R$6,97

Preço sugerido  
R$19,90
de venda
64%
Mark up

Sugestão de

acompanhamento

Onion rings e suco de
acerola.

Ingredientes

Sugestão de

acompanhamento

Cenouras fritas e
suco verde.
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O AUSTRALIANO
Que tal um pão que é um show de sabor à
parte? No hambúrguer, então, nem se fala.
Essa receita, que é a queridinha dos
clientes, combina com batata frita coberta
de queijo cheddar derretido e cerveja tipo
Stout. O pão australiano definitivamente
conquistou o paladar do brasileiro.

Pão Australiano
Um pão delicioso, integral, levemente
adocicado, assado, com formato redondo  
e cobertura de sêmola de milho.
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X-PICANHA COM 
Cheddar e Cebola

X-PICANHA com
Rúcula e Cebola

O pão perfeito para o X-Picanha.

Rúcula e pão australiano formam uma dupla
invencível quando falamos de hambúrguer. E com
cebola caramelizada, então… É pra deixar qualquer
um com água na boca!

DERRETIDÃO

O SENHOR CAPRICHO

Ingredientes
Pão Australiano
R$1,87
ARYZTA 65g
Hambúrguer  
R$1,87
de picanha 100g
Cheddar 10g

R$0,44

Barbecue 9g

R$0,10

Cebola 13g

Ingredientes
Pão Australiano
R$ ,
ARYZTA 65g
Hambúrguer  
R$ ,
de picanha 100g
uei
R$0,4
Prato 10g

1 87

1 87

Q

jo 

1

R$0,

13

Rúcula 9g

R$0,

Cebol
Caramelizada  
13g

R$0,1

Custo inal

R$ ,
R$ , 7
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a 

Custo inal

R$ ,
R$7,

4 41 

F

+
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Pre o
eri o
R
e en a
ç

sug

d

  

v

ar

M

d

,

p

k u

ç

6 9

sug

d

  

,

$19 90

v

ar

M

Batata frita coberta com
queijo cheddar e bacon +
cerveja.

+

Pre o
eri o
R
e en a

78%

d

Sugestão de

acompanhamento


4 51 

F

$20 90

d

3

d

p

k u

73%

Sugestão de

acompanhamento

Batata rústica + cerveja.
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X-PICANHA com

Cheddar e Maionese

X-Bacon com
Picles e Rúcula

Todo o sabor do hambúrguer de picanha,
aqui muito bem acompanhado de pão
australiano e cheddar. Suculento,
delicioso e irresistível!

Nada melhor do que misturar sabores fortes,
inusitados e que se completam, como bacon, picles
e rúcula. E ainda tem o sabor do molho barbecue e
do pão australiano. É comer, ajoelhar e rezar.

É PRA JÁ

Ingredientes

X-MONSTRUOSO

Ingredientes

Pão Australiano
R$1,87
ARYZTA 65g
Hambúrguer  
R$1,87
de picanha 100g
Queijo 
R$0,44
Cheddar 10g

Pão Australiano
R$1,87
ARYZTA 65g
Hambúrguer  
R$1,87
de picanha 100g
Queijo 
R$0,41
prato 10g

Maionese 9g

Picles 30g

R$0,42

Barbecue 9g
Bacon 20g
Rúcula 9g

R$0,10
R$0,36
R$0,23

Custo Final
Preço sugerido  

de venda
Mark up

R$0,09
R$4,27 
+ R$7,32
R$20,90

Custo Final

80%

Preço sugerido  

de venda
Mark up
Sugestão de

acompanhamento


Sugestão de

acompanhamento


Batata canoa com molho de
alho + refrigerante.

Chips de abobrinha, creme
de queijo + refrigerante.

R$5,26 
+ R$7,67
R$21,90

69%
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Acompanhamentos
Monte seu Combo
Preço sugerido de venda


BATATA FRITA COM

CHEDDAR E BACON

Custo R$3,10

+ R$14,00

Mark up: 352%

BATATA-DOCE

Custo R$1,70

+ R$8,00

Mark up: 371%

ONION RINGS

Custo R$2,54

+ R$9,00

Mark up: 254%

BATATA FRITA

Custo R$2,10

+ R$10,00

Mark up: 376%

COXINHA DE SIRI

Custo: R$7,98 + 24,00

(6 unidades)

Mark up: 201%

BATATA RÚSTICA

Custo R$2,65

+ R$11,00

Mark up: 315%

FRITAS DE CENOURA

Custo: R$2,80

+ 12,00

Mark up: 329%
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Bebidas

MILK-SHAKE

Custo R$5,45

+ R$4,38

Mark up: 27%

Monte seu Combo
Preço sugerido de venda


SUCOS

VARIADOS

Custo R$2,70

+ R$7,00

Mark up: 159%

REFRIGERANTES

VARIADOS

Custo R$2,10

+ R$6,00

Mark up: 151%

CHÁ

Custo R$2,90

+ R$12,00

Mark up: 314%

CERVEJA

Custo R$2,90

+ R$12,00

Mark up: 314%
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Sobremesas cardÁPIO IDEAL
Que tal deixar seu cardápio ainda mais saboroso e irresistível?

A ARYZTA tem sobremesas ideais para hamburguerias.

São brownies, muffins e cookies variados que, além de fazerem
sucesso no salão, funcionam muito bem no sistema de delivery.
COOKIES
2 Cookies
R$4,12
ARYZTA 80g
Sorvete de

R$0,65
creme 30g

Custo Final

R$4,77 
+ R$4,38

Preço sugerido   R$12,50
de venda
37%
Mark up

PETIT GATEAU
Petit Gateau

R$4,16
ARYZTA 85g

Custo Final

R$4,16 
+ R$4,52

Preço sugerido   R$12,90
de venda
49%
Mark up

BROWNIE

Brownie Cake

ARYZTA 45g
Sorvete de

creme 60g
Calda de

caramelo 20g
Nozes 9g
Custo Final

R$ 2,41
R$1,30
R$1,20
R$0,11
R$5,02 
+ R$5,78

BOLO DE LARANJA
1 Fatia do Bolo
de Laranja
ARYZTA 330g
Custo Final

R$0,95
R$0,95 
+ R$2,63

Preço sugerido   R$7,50
de venda
110%
Mark up

Preço sugerido   R$16,50
de venda
53%
Mark up
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Fique ligado nas nossas

redes sociais!
@aryzta.br



www.linkedin.com/company/aryztabr



WWW.aryzta.com.br




