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Festival inspira criação de 40 hambúrgueres inéditos 
na Grande Vitória 

 
Confira as hamburguerias participantes! 

Foto: Fernando Madeira 

 

Rick's Burger é um dos participantes do festival gastronômico 
Os amantes de hambúrguer podem comemorar. Verdadeira febre na Grande Vitória, os 

sandubas são protagonistas do Burger Cult, que começa hoje e segue até o dia 4 de 
dezembro. 

O evento, que busca reforçar a gastronomia como cultura, inspirou a criação de 40 
hambúrgueres diferentes em 24 endereços. Cada casa criou dois quitutes: um com preço 

máximo de R$ 19,90 e outro com valor à escolha da hamburgueria. 
Burger de salmão, frutas, (muito) bacon, cogumelos, vinagrete, maioneses, pães e queijos 
dos mais diversos tipos... há opções para todos os gostos. Os preços dos lanches variam 

entre R$ 16 e R$ 37,90, e as carnes entre 120g e 220g dos mais variados blends. 
O público canela-verde é o mais bem servido: são 13 endereços participantes em Vila 
Velha. Confira abaixo a lista de participantes, escolha o seu predileto e bom apetite! 

 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

Onde comer 
Alcides Carnes Y Tragos 

Punta que Pernil: burger de pernil (200g), bacon caramelizado no mel, molho barbecue e 
abacaxi grelhado na parrilla (R$ 19,90); e Juan Brujo: burger de costela (180g), queijo prato, 
jalapeño, cebola crispy, bacon e maionese de chimichurri (R$ 25,90). Rua Inácio Higino, 108, 

Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3062-1696. 
Café da Vila 

Costela no barbecue: hambúrguer de fraldinha e costela, grelhado com barbecue caseiro, 
bacon, muçarela e alface, com pão com gergelim (R$ 19,90); ou salmão com guacamole, com 
hambúrguer de salmão e cream cheese, guacamole e chips de banana no pão com gergelim 

(R$ 36). Rua Diógenes Malacarne, 401, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99919-2505. 
Club Cafe Racer 

Roadster: pão de brioche, burger de fraldinha suína (180g), queijo estepe, pepperoni, alho 
poró crispy e geleia de pimenta biquinho com Jack Daniel’s (R$ 19,90); ou Black Custom, com 

pão australiano, burger de fraldinha (180g), creme de gorgonzola, bacon crocante, rúcula e 
cebola caramelizada na cerveja preta (R$ 23,90). Rua Quinze de Novembro, 330, Praia da 

Costa, Vila Velha. (27) 3072-3954 
Dom & Sancho 

Rocinante: burger de 160g, bacon, cebola roxa, tomate, queijo cheddar, picles, no pão de 
batata com molho especial (R$ 19,90); ou Quixote: burger de 160g, creme de gorgonzola, 

cogumelo salteado, cebola caramelizada no pão australiano com molho especial (R$ 20). Rua 
Júlia Lacourt Pena, 604, Jardim Camburi, Vitória. (Próximo ao bar Abertura). (27) 3019-0100. 

Foodie’s  Burgers 
Triple B: pão, burger de Angus, queijos brie e prato, bacon em fatias, cebola grelhada, 

barbecue e maionese caseira (19,90); ou Wynwood: pão de cebola, burger de angus, queijo 
prato, bacon crocante, cogumelos na chapa com manteiga e shoyu, cebolinha e maionese 
especial (R$ 22,90). Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630, Loja 1 (Rua da Lama), Jardim da 

Penha, Vitória. (27) 3207-5200. 
Fry’s Burgers  

Pepper Chicken: frango empanado no pão australiano, molho tabasco, queijo emmental, 
alface e cebola crispy (R$ 19,90); ou Angus picanha (R$ 24), com 170g de picanha Angus no 
pão brioche, queijo muçarela, alface, tomate, maionese de bacon e cebola crispy. Rua Inácio 

Higino, 301, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3062-8611. 
Gol Burger 

Rooney: burger de porco (150g), chutney de maçã, ketchup defumado, maionese, bacon e 
cebola crispy (R$ 19,90); ou Kagawa (R$ 35,90), com hambúrguer de 200g, cogumelos no 



saquê, bacon caramelizado, sour cream de wasabi e alho poró crispy. Rua Quinze de 
Novembro, 593, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3329-3348. 

Gourmeteria Comarella 
Royal Burger: pão brioche, burger de fraldinha (160g), queijos muçarela e reino, strogonoff de 

champignon Paris e bacon, batata palha caseira e maionese de bacon, acompanhado por 
uma coxinha da casa, recheada com frango, cheddar e bacon (R$ 16,90); ou Black Burger: 
carne de angus (160g) temperada com sal grosso defumado e alecrim, queijo prato, cream 

cheese, bacon em tiras, cebola crispy e redução de vinho. Acompanha batatas rústicas 
temperadas com ervas. Rua Santa Terezinha, 848, Glória, Vila Velha. (27) 3340-5600. 

Hasta La Pista e Daju 
Na Lata: burger (150g) de linguiça flambado na cachaça, queijo derretido, carne de porco na 
lata desfiada, maionese de limão galego e vinagrete rústico no pão com farelo de torresmo 
(R$ 19,90); ou Lascado: burger de fraldinha (180g), queijo derretido, lascas de carne de sol 
na manteiga de garrafa, cebola caramelizada na rapadura, queijo coalho grelhado, tomate e 

palha de raízes no pão cearense (R$ 32,90). Av. Desembargador Demerval Lyrio, 121, 
Loja15, Mata da Praia, Vitória. (27) 3324-0565. 

La Dolina 
El Cuyanito: hambúrguer de fraldinha na brasa acompanhado por queijo minas meia cura, 

linguiça salteada ao Malbec, maionese de oliva e um toque de mostarda caseira em pão de 
gergelim (R$ 19,90); ou El Pasho Kundsen: burger de fraldinha na brasa, queijo gouda, copa 
lombo crocante, batata doce chips, maionese de cebolas tostadas na brasa e pão de cerveja 
red ale (R$ 34,90). Av. Rozendo Serapião de Souza Filho, 696, Bairro República, Vitória. (27) 

3207-7944. 
Madero (Shopping Praia da Costa) 

Cheeseburger Madero Fest: pão crocante, burger de fraldinha (180g), tomates frescos, cebola 
assada, queijo cheddar e maionese Dijon Madero (R$ 19,90); por R$ 28, o sanduba 

acompanha batatas fritas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, 
Vila Velha. (27) 3320-8389. 

Melt 
Melt Black Blue Cheese: burger 120g, creme de gorgonzola, bacon em lâminas, cebola roxa 

caramelizada e pão australiano (R$ 19,90, acompanha fritas); e Melt Maple Bacon, com 
burger de 160g, queijo provolone, bacon caramelizado no maple syrup, mix de folhas, tomate, 
cebola empanada e maionese de chipotle (R$ 37,90, com batatas). Rua Afonso Claudio, 259, 

Loja 4, Praia do Canto, Vitória. (27) 3137-2604. 
Moto Burger 

Factor: pão brioche com parmesão, duas carnes de pernil de 120g, barbecue, queijo 
muçarela, cebola caramelizada na cachaça, bacon em tiras, farofa de torresmo e cebola 

crispy (R$ 19,90, com fritas ou cebola empanada); ou Diversion, com burger de 170g 
recheado com queijo prato e alho poró, muçarela empanado e frito, molho de champignon e 
bacon e cebola crispy (R$ 24,90 com fritas ou cebola empanada). Rua Madeira de Freitas, 

244, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-8071. 
O’Frank Ir ish 

Sweet Spicy Burger: 180g de costela, bacon marinado em zimbro e cerveja Porter, molho de 
maçã, parmesão ralado e rúcula no pão de cerveja de trigo (R$ 19,90); ou Amsterdam (R$ 
23,90), com 180g de costela, bacon crocante, queijo gouda, alface, maionese de chipotle e 
pão de hambúrguer do O’Frank. Rua Castelo Branco, 855, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 

3376-0178. 
Rick’s Burger  



Costela Premium: burger 150g, queijo prato, bacon crocante, pedaços de costela ao molho, 
sour cream, alface, cebola roxa, tomate e pão brioche (R$ 16); ou Grand Premium (R$ 19,90), 

com dois burgers de 150g cada, muçarela, bacon crocante, cogumelos grelhados, queijo 
cremily, cebola crispy e pão de brioche. Av. Ministro Salgado Filho, 1672, Soteco, Vila Velha. 

(27) 3072-9462. 
Route’s Burger 

Burger Slaw: pão de batata baroa, burger 160g com blend bovino e bacon, queijo prato, 
bacon e salada coleslaw, com maionese de tabasco (R$ 19,90); ou Arre Égua (R$ 32), com 

burger 160g, carne seca desfiada com bacon e catupiry, queijo coalho e crispy de cebola 
servido com molho de melado de cana. Av. Ranulfo Barbosa do Santos, 1045, Jardim 

Camburi, Vitória. (27) 3376-4399. 
The Zoo Bistrô 

X-Zoo: Pão brioche, bruger de fraldinha Angus (220g), queijo prato, banana frita em tiras e 
cebola caramelizada (R$ 19,90); ou Prime Rib (R$ 29,90), com pão brioche com parmesão, 
burger de costela angus (200g) , creme de grana padano com alho poró e fatias de bacon. 
Rua José Penna Medina, 216, Adventure Mall, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3072-3546. 

Urbano’s Burger s 
Porco Feliz (R$ 19,90): burger suíno de 160g, provolone, conserva de abacaxi e semente de 

coentro; ou Elvis is not dead (R$ 30), com burger de fraldinha (160g), pasta de amendoim 
caseira, queijo prato, bacon e ovo caipira. Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória. 

(27) 2142-3384. 
Rock Burger 

Al Capone (R$ 19,90): pão de sal, burger de blend exclusivo, muçarela, pepperoni e molho de 
tomate fresco e manjericão; ou Blue Rock (R$ 32,90), com pão australiano, burger com blend 

Angus (200g), cebola roxa, gorgonzola em lascas, bacon rústico na geleia de pimenta, 
compota de tomate cereja e chips de mandioquinha. Praia do Canto, Jardim Camburi, Praia 

da Costa, Shopping Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim. (27) 3026-4600. 
Texas Prime Burger 

Wild West: pão brioche, burger 150g, muçarela, bacon e cebolas caramelizados, maionese de 
ervas, alface e tomate (R$ 19,90); ou Amarillo (R$ 32), com pão brioche, burger de 170g 

recheado com cheddar, entrelaçado com bacon caramelizado com maple syrup, barbecue, 
cebola roxa, alface e tomate. Rua Quinze de Novembro, 371, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 

3077-3131. 
 
 
 
 
 
 
 
 


