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AS S I N E
3323 -6333

Lama volta
a ameaçar o
Rio Doce >10

DOUGLAS MAGNO /AGÊNCIA ESTADO

Recorde de
casamentos
no Estado
>4

FÁBIO VICENTINI/AT

Festival tem até
h a m b ú rg u e r
com rapadura
>AT 2

ANTONIO COSME/AT

CO LU NA
DO ESTADÃO
Renan não vai
colocar em
votação projeto
que acaba com
foro especial para
políticos. >29

Lista preparada
por A Tribuna
mostra os locais
onde encontrar
esses serviços
e produtos com
valores mais
baixos. São
mais de vinte
especialidades
médicas,
que incluem,
por exemplo,
cardiologia
e neurologia.
>2 e 3

Todo o litoral do
Estado vai ser
área de marinha
até 2020
A União já está fazendo o
mapeamento da área. >25

Herói capixaba
se arrepende
de ter tirado a
camisa após gol >36

Governo federal vai liberar na hora empréstimo para reformar imóvel >19

GILMAR
FERREIRA
Os mais de 50
mil ingressos
vendidos para
o jogo do Vasco
resgatam clima
de decisão. >39

PEDRO ROCHA é
atacante do Grêmio

ANDRÉ YANCKOUS/AGIF/AGÊNCIA ESTADÃO

MMaaiiss  ddee  mmiill
lloojjaass  ddããoo
ddeessccoonnttoo  hhoojjee
ddee  aattéé  7700%% >>2222

A engenheira química Rayane Nichetti, 23 anos, está de olho nos preços e quer aproveitar a promoção para comprar um vestido branco

RODRIGO GAVINI/AT
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Café da Vila
> COSTELA NO BARBECUE – hambúr -

guer de fraldinha e costela de boi,
grelhado com molho barbecue ca-
seiro, coberto com bacon, queijo mo-
zzarella e alface, em pão com gerge-
lim (R$ 19,90)

> SALMÃO COM GUACAMOLE – ham -
búrguer de salmão, cream cheese,
guacamole e chips de banana em pão
com gergelim (R$ 36,00, na foto)

> ONDE: Rua Diógenes Malacarne,
401, Praia da Costa (99919-2505 )

> FUNCIONAMENTO: Terça a sexta,
das 17h às 22h; Sábado e domingo,
das 10h às 22h30

DIVULGAÇÃO/HÉLIO FILHO

Fry's Burgers
> PEPPER CHICKEN - frango empanado, molho ta-

basco, queijo emmental, alface e crispy onion
em pão australiano (R$ 19,90, na foto)
> ANGUS PICANHA - picanha Angus, mo-

zzarella, alface, tomate, maionese de
bacon e crispy onion em pão brioche
(R$ 24,00)

> ONDE: Rua Inácio Higino, 301, Pra i a
da Costa(3062-8611 )

> FUNCIONAMENTO: Terça a domingo,
das 18h às 23h59

Gourmeteria Comarella
> ROYAL BURGER - hambúrguer de

fraldinha, queijo mozzarella, queijo
reino, strogono� de champignon e
bacon, batata palha caseira e maio-
nese de bacon em pão brioche.
Acompanha 1 coxinha no sabor de
frango, cheddar e bacon (R$ 16,90)

> BLACK BURGER - hambúrguer de An-
gus no sal grosso defumado e ale-
crim, queijo prato, cream cheese, ba-
con em tiras, cebola crispy e redução
de vinho em pão brioche com gerge-
lim preto. Acompanha batatas rústi-
cas com ervas (R$ 19,90, na foto)

> ONDE: Rua Santa Terezinha, 848,
Glória(3340- 5600)

> FUNCIONAMENTO: Terça a domingo,
das 18h às 23h40O'Frank Ink Burger Bar

> SWEET SPICY BURGER (SSB) - ham -
búrguer de costela bovina, bacon
marinado em zimbro e cerveja Porter,
molho de maçã levemente adocicado
e picante, parmesão ralado e rúcula
no pão de cerveja de trigo (R$ 19,90)

> AMSTERDAM - hambúrguer de cos-
tela bovina, bacon crocante, queijo
Gouda derretido, alface, maionese
de chipotle e pão de hambúrguer (R$
23,90, na foto)

> ONDE: Rua Castelo Branco, 855,
Praia da Costa (3376 -0178)

> FUNCIONAMENTO: Quarta a domin-
go, a partir de 16h

Texas Prime Burger
> WILD WEST - hambúrguer, queijo moz-

zarella, bacon caramelizado, maionese
de ervas, cebola caramelizada, alface e
tomate em pão brioche (R$ 19,90)

> AMARILLO - hambúrguer recheado
com cheddar, entrelaçado com ba-
con caramelizado com mapple syrup
(xarope de bordo), barbecue caseiro
texano, cebola roxa, alface e tomate
em pão brioche (R$ 32,00, na foto)

> ON DE : Rua Quinze de Novembro,
371, Praia da Costa (3077-3131 )

> FUNCIONAMENTO: Terça, quarta,
quinta e domingo, das 18h às 23h30;
sexta e sábado, das 18h à meia-noite

Madero Shopping
Praia da Costa
> CHEESEBURGER MADERO FEST -

hambúrguer de fraldinha grelhado,
tomates frescos, cebola assada,
queijo cheddar especial e maionese
artesanal Dijon Madero em pão cro-
cante (R$ 19,90, na foto)

> CHEESEBURGER MADERO FEST
COM FRITAS - Nesta versão, o san-
duíche especial da casa vem acom-
panhado de batatas fritas crocantes
(R$ 28,00)

> ONDE: Av. Dr. Olívio Lira, 353, Shop-
ping Praia da Costa (3320- 8389)

> FUNCIONAMENTO: Segunda a quin-
ta, das 12h às 15h e das 18h às 22h30;
sexta e sábado, das 12h à meia-noite;
domingo, das 12h às 22h30.

VILA VELHA

Rick's Burger
> COSTELA PREMIUM - h am bú rg ue r,

queijo prato, bacon crocante, pedaços
de costela ao molho, sour cream, alface,
cebola roxa, tomate em pão de brioche
(R$ 16,00)

> GRAND PREMIUM - dois hambúr-
gueres, queijo mozzarella, bacon
crocante, cogumelos grelhados,
queijo cremily, cebola crispy em pão
de brioche (R$ 19,00, na foto)

> ONDE: Av. Ministro Salgado Filho,
1.67 2,Soteco (3072- 9462)

> FUNCIONAMENTO: Segunda a segunda,
das 18h às 23h

Rapadura e uísque
no hambúrguer!

Burger Cult
> O QUÊ:Festival gastronômico com

40 hambúrgueres especialmente
criados para o evento

> QUANDO: De hoje a 4 de dezembro
> ONDE: 20 estabelecimen-

tos de Vitória, Vila Velha e

Cachoeiro (no Rock Burger)
> QUANTO: Cada casa criou dois

sanduíches, sendo um deles com
o preço máximo de R$ 19,90 e ou-
tro de valor livre.

> INF.: www.burgercult.com.br ou
facebook .com/burgercultBrasil/

DIVULGAÇÃO/HÉLIO FILHOD I V U LG AÇ ÃO

DIVULGAÇÃO/HÉLIO FILHO

DIVULGAÇÃO/HÉLIO FILHO

DIVULGAÇÃO/HÉLIO FILHODIVULGAÇÃO/HÉLIO FILHO

O LASCADO!leva hambúrguer de fraldinha,
lascas de carne de sol, cebola caramelizada na
rapadura e queijo coalho grelhado

S E RV I Ç O

Paula Dell'Isola

Um suculento hambúrguer
artesanal, bem alto, per-
feitamente grelhado. Jun-

te duas fatias de pão, salada,
queijo e pronto. Pura tentação!

Mas isso é pouco para os chefs
das hamburguerias do Estado.
Para o Burger Cult, festival que
começa hoje e vai até o dia 4 de
dezembro, eles criaram 40 san-
duíches que desa�am o paladar
com muita originalidade.

Pasta de amendoim, rapadura
e até bebidas como sakê, uísque,
cerveja e cachaça entraram entre
os dois pães e o resultado enche
os olhos e dá água na boca.

Cada um dos 20 endereços
participa do evento com dois
sandubas, sendo um deles no va-
lor máximo de R$ 19,90.

O Hasta La Pista e o Daju Bis-
trô, por exemplo, uniram forças
para criar o Lascado!, um ham-
búrguer de fraldinha, com queijo
derretido, lascas de carne de sol
na manteiga de garrafa, cebola
caramelizada na rapadura, quei-
jo coalho grelhado, tomate e pa-
lha de raízes, tudo no pão cea-

rense (R$ 32,90).
No Urbano's Bur-

gers & Bar, o Elvis Is not
Dead, leva pasta de amen-
doim caseira para o hambúrguer
de fraldinha, queijo prato, bacon
e ovo caipira (R$ 30,00).

Originalidade também no Ka-
gawa do GolBurger, que tem
uma combinação de cogumelos
no sakê, bacon caramelizado,
sour cream de wasabi e alho-po-
ro crispy (R$ 35,90).

O festival Burger Cult começa hoje e vai até dia 4 em
20 estabelecimentos e com 40 sanduíches bem criativos
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Moto Burger Beer &
R estaurant
> FACTOR - duas carnes de pernil ao

molho barbecue, queijo mozzarella,
cebola caramelizada na cachaça,
bacon em tiras, farofa de torresmo e
cebola crispy em pão brioche com
parmesão. Acompanha batata frita
ou cebola empanada (R$ 19,90)

> DIVERSION - hambúrguer recheado
com queijo prato e alho-poró, queijo
mozzarella empanado e frito, molho
bordelaise e cebola crispy em pão
brioche. Acompanha batata frita ou
cebola empanada (R$ 24,90, na foto)

> ONDE: Rua Madeira de Freitas, 244,
Praia do Canto(3026-8071 )

> FUNCIONAMENTO: Terça a quinta,
das 18h às 23h; sexta e sábado, 18h à
meia-noite; domingo, 18h às 23h

DIVULGAÇÃO/ HÉLIO FILHO

Hasta La Pista e Daju Bistrô
> NA LATA -  hambúrguer de linguiça

�ambado na cachaça, queijo, carne
de porco da lata des�ada, maionese
de limão-galego e vinagrete rústico no
pão com farelo de torresmo (R$
19,90, na foto)

> LASCADO! - hambúrguer de fraldinha,
queijo, lascas de carne de sol na man-
teiga de garrafa, cebola caramelizada
na rapadura, queijo coalho grelhado,
tomate e palha de raízes no pão cea-
rense (R$ 32,90)

> ON D E: Av. Des. Demerval Lyrio, 121,
Lj. 15, Mata da Praia (3324 -0565)

> FUNCIONAMENTO: Terça a domingo,
das 18h às 23h

DIVULGAÇÃO/ARI OLIVEIRA

Route's Burger
> BURGER SLAW - hambúrguer com

blend bovino e bacon, queijo prato,
bacon, salada Coleslaw, maionese
de Tabasco em pão de batata-baroa
(R$ 19,90)

> ARRE ÉGUA - hambúrguer, carne-se-
ca des�ada com bacon e catupiry,
queijo coalho, crispy de cebola e me-
lado de cana (R$ 32,00, na foto)

> ONDE: Av. Ranulfo Barbosa do Santos,
1045, Jardim Camburi(3376- 4399)

> FUNCIONAMENTO: Terça a domingo,
das 18h à meia-noite

DIVULGAÇÃO/HÉLIO FILHO

La Dolina
> EL CUYANITO - hambúrguer de fraldi-

nha na brasa, com queijo minas meia
cura, linguiça salteada no vinho,
maionese de oliva e mostarda casei-
ra em pão de gergelim (R$ 19,90)

> EL PASHO KUNDSEN - h a mb ú rg u e r
de fraldinha na brasa, com queijo
Gouda, copa de lombo crocante, ba-
tata doce chips e maionese de cebo-
las tostadas na brasa em pão de cer-
veja red ale (R$ 34,90, na foto)

> ONDE: Av. Rozendo Serapião de Sou-
za Filho, 696, Bairro República
(3207-7944 )

> FUNCIONAMENTO: Terça a sábado,
das 18h30 à meia-noite; domingo,
das 12h às 15h30 e 18h30 às 23h

DIVULGAÇÃO/HÉLIO FILHO

U r b a n o’s Burgers & Bar
> PORCO FELIZ - hambúrguer suíno, pro-

volone, conserva agridoce de abacaxi
e semente de coentro (R$ 19,90)

> ELVIS IS NOT DEAD - hambúrguer de fral-
dinha, pasta de amendoim caseira, quei-
jo, bacon e ovo (R$ 30,00, na foto)

> ONDE: Rua Carlos Martins, 970, Jar -
dim Camburi,Vitória (2142-3384)

> FUNCIONAMENTO: Terça a domingo,
das 19h às 23h

ANTÔNIO COSME/AT

Melt Hamburgueria
> MELT BLACK BLUE CHEESE - ham -

búrguer, creme de queijo gorgonzo-
la, bacon em lâminas e cebola roxa
caramelizada no pão australiano.
Acompanha batata frita (R$ 19,90)

> MELT MAPLE BACON - ham búrgu er,
queijo provolone, bacon caramelizado
no maple syrup, folhas, tomate, cebo-
la empanada e maionese de chipotle.
Com batata frita (R$ 37,90, na foto)

> QUANTO: Rua Afonso Claudio, 259,
Loja 4, Praia do Canto(3137-2604 )

> FUNCIONAMENTO: terça a domingo,
das 18h às 23h

DIVULGAÇÃO/HÉLIO FILHO

Dom & Sancho
> ROCINANTE - hambúrguer, bacon,

cebola roxa, tomate, queijo cheddar,
picles e molho especial (R$ 19,90)

> QUIXOTE - hambúrguer, creme de
gorgonzola, cogumelo salteado, ce-
bola caramelizada, pão australiano e
molho especial (R$ 20,00, na foto)

> ONDE: Rua Júlia Lacourt Pena, 604,
Jardim Camburi (3019 - 0100)

> FUNCIONAMENTO: Terça a quinta,
das 19h às 23h; sexta e sábado, 19h à
meia-noite; domingo, das 19h às 23h

DIVULGAÇÃO/HÉLIO FILHO

Foodie's Burgers
> TRIPLE B (BRIE, BACON & BBQ) - ham -

búrguer de Angus, queijo brie, queijo
prato, bacon crocante, cebola grelhada,
molho BBQ e maionese caseira em pão
de hambúrguer (R$ 19,90, nafoto)

> WYNWOOD - hambúrguer de Angus,
queijo prato, bacon crocante, cogu-
melos na chapa com manteiga e
shoyu, cebolinha e maionese espe-
cial em pão de cebola (R$ 22,90)

> ONDE: Av. Anísio Fernandes Coelho,
1.630, Lj. 1, Jardim da Penha( 3207-
5 2 0 0)

> FUNCIONAMENTO: Terça a quinta,
das 18h às 23h; sexta e sábado, 18h à
meia-noite; domingo, das 18h às 23h

DIVULGAÇÃO/HÉLIO FILHO

Alcides Carnes Y Tragos
> PUNTA QUE PERNIL! - h am bú rg ue r

de pernil, bacon caramelizado no
mel, molho barbecue, abacaxi na
parrilla (R$ 19,90)

> JUAN BRUJO - hambúrguer de costela,
queijo, jalapeño, cebola, bacon e maio-
nese de chimichurri (R$ 25,90, foto)

> QUANDO: Rua Inácio Higino, 108,
Praia da Costa ( 3062-1696)

> FUNCIONAMENTO: Terça, quarta,
quinta e domingo, 19h às 23h; sexta e
sábado, das 19h às 23h30

DIVULGAÇÃO/ARI OLIVEIRA

Café Racer
> ROADSTER - hambúrguer suíno, quei-

jo estepe, pepperoni, alho-poró cris-
py, geleia de pimenta-biquinho com
Jack Daniel´s em brioche (R$ 19,90)

> BLACK CUSTOM - hambúrguer de
fraldinha, creme de gorgonzola, ba-
con crocante, rúcula e cebola cara-
melizada na cerveja preta em pão
australiano (R$ 23,90, na foto)

> ONDE: Rua Quinze de Novembro,
330, Praia da Costa (3072-3954 )

> FUNCIONAMENTO: Segunda, das 10h às
14h; terça a sábado, 10h à meia-noite

G o l B u rg e r
> ROONEY - hambúrguer suíno, chut-

ney de maçã, ketchup defumado,
maionese, bacon e cebola crispy (R$
1 9, 9 0)

> KAGAWA - hambúrguer, cogumelos
no sakê, bacon, sour cream de wasa-
bi e alho-poró (R$ 35,90, na foto)

> ONDE: Rua Quinze de Novembro,
593, Praia da Costa (3329 -3348)

> FUNCIONAMENTO: Terça a quinta,
das 18h às 23h; sexta e sábado, das
18h às 23h30; domingo, 18h às 23h

V I TÓ R I A

The Zoo Bistrô
> X-ZOO - hambúrguer de fraldinha An-

gus, queijo prato, banana frita em ti-
ras e cebola caramelizada em pão
brioche (R$ 19,90)

> PRIME RIB - hambúrguer de costela An-
gus, creme de grana padano com alho-
poró e fatias de bacon em pão brioche
com parmesão (R$ 29,90, na foto)

> ONDE: Rua José Penna Medina, 216,
Adventure Mall Boutique, Praia da
Co s ta ( 307 2-3546)

> FUNCIONAMENTO: Todos os dias,
das 11h30 às 22h30

Rock Burger
> AL CAPONE - hambúrguer de

blend exclusivo, mozzarella, fa-
tias de pepperoni artesanal e mo-
lho de tomate fresco e manjericão
em pão de sal (R$ 19,90)

> BLUE ROCK - hambúrguer com
blend Angus, cebolas roxas, gor-
gonzola, bacon assado na geleia
de pimenta, compota de tomate-
cereja acompanhado de chips de
mandioquinha em pão australia-
no (R$ 32,90, na foto)

> ONDE: Rua Elesbão Linha-

res, 172, Praia do Canto; Rua Car-
los Martins, 495, Jardim Cambu-
ri; Av. Hugo Musso, 1309, Praia da
Co s ta ; Av. Luciano das Neves,
2418, Divino Espírito Santo; e no
Perim Center, deCachoeiro de
I tapemirim(3026- 4600)

> FUNCIONAMENTO: Todos os dias,
das 11h à meia-noite

DIVULGAÇÃO/ARI OLIVEIRA
ANTÔNIO COSME/AT
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ANTONIO COSME/AT


