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Madero Vila Velha participa do Burguer Cult 

 
 

Madero Vila Velha participa do festival Burger Cult 
Os clientes poderão experimentar uma receita exclusiva de hambúrguer elaborada pelo Chef 
Junior Dusrki especialmente para festivais. O evento gastronômico capixaba acontece entre 

os dias 25 de novembro e 04 de dezembro 
Entre os dias 25 de novembro e 04 de dezembro, os capixabas vão poder experimentar uma 

receita especial de hambúrguer elaborada com exclusividade pelo chef Junior Durski para 
festivais. Assim será no Madero Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, já que o restaurante 

participa do festival gastronômico Burger Cult. 
Os clientes que forem nesta unidade do Madero no período do Festival poderão saborear o 
Cheeseburger Madero Fest com fritas (R$ 28). Esta delícia é produzida com pão crocante 

assado na hora, hambúrguer de fraldinha de 180g grelhado, tomates frescos, cebola assada, 
queijo cheddar especial e maionese artesanal Dijon Madero, acompanhado por batatas fritas. 

E ainda há a opção sem fritas no valor de R$ 19,90. 
“O Madero não poderia �car de fora de um evento que tem o hambúrguer como protagonista. 
Os nossos fãs terão uma opção a mais de receita exclusiva dentro do nosso cardápio, com a 

qualidade do Madero”, a�rma o dir etor de marketing do grupo Madero, Leandro Lorca. O 
sanduíche ficará disponível no cardápio da casa, em Vila Velha, Shopping Praia da Costa, 

apenas enquanto durar o festival. 
Sobre o Madero 



Em 2005, o chef Junior Durski inaugurou o primeiro restaurante Madero, no centro histórico 
de Curitiba, com a premissa de oferecer uma comida saudável e gostosa, além de um 

atendimento de qualidade num ambiente diferenciado. Hoje, são mais de 80 restaurantes 
espalhados em diversas cidades do país, nos Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 
Goiás, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito 
Santo, Minas Gerais, além do Distrito Federal. A rede também tem um restaurante em Miami, 

nos Estados Unidos. 
Madero Shopping Praia da Costa 

Horário de funcionamento: Segunda à Quinta (de 12 às 15 horas e das 18 às 22h30 horas); 
Sexta-feira e Sábado (das 12 à 0h); Domingos e Feriados (das 12 às 22h30). Telefone: (27) 

3320-8389 
Festival Burger Cult – da 25 de novembro a 04 de dezembro 

Opções Madero Shopping Praia da Costa 
Cheeseburger Madero Fest – R$19,90 

Cheeseburger Madero Fest com fritas – R28,00 
 
 


