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Vinte hamburguerias capixabas participam do festival 
Burger Cult 

24 de Novembro de 2016 às 21:31 
  
 

 
 

Combinações ousadas recheiam os burgers criados especialmente para o Burger Cult. O evento, que 
tem como objetivo fortalecer a gastronomia como cultura e valorizar outras expressões culturais, 

acontece entre 25 de novembro e 4 de dezembro com a participação de 20 estabelecimentos 
capixabas. Para a ocasião, cada casa criou dois sanduíches, um deles com o preço máximo de R$ 

19,90 e outro de valor livre. 
Além de sanduíches inéditos, quem passar pelos estabelecimentos também poderá conferir 

a programação cultural de alguns locais. Música ao vivo, encontro de motoclubes, exposição histórica, 
sorteios de brindes, exposição de arte, estúdio de tatuagem, projeção de filmes e séries e eventos 

temáticos estão na agenda, que poderá ser conferida a cada semana no site do evento. 
Quarenta hambúrgueres foram criados com exclusividade para o festival, com combinações 

diferenciadas que vão desafiar o paladar dos que passarem pelas casas. No Alcides Carnes y Tragos, 
abacaxi grelhado na parrilla é o ingrediente chave do hambúrguer que leva ainda bacon caramelizado 

no mel, carne de pernil e molho barbecue (Punta que Pernil! - R$ 19,90). 



 
Em um dos sanduíches criados pelo Café da Vila o hambúrguer de salmão é acompanhado de 

guacamole, chips de banana, cream cheese (Salmão com guacamole – R$ 36,00). O GolBurger inova 
com uma combinação de cogumelos no sakê, bacon caramelizado, sour cream de wasabi e alho poro 

crispy (Kagawa - R$ 35,90). Strogonoff de champignon Paris e bacon é o diferencial de um dos 
sanduíches criados pela Gourmeteria Comarella, que leva ainda queijo muçarela, queijo reino, batata 

palha caseira e maionese de bacon (Royal Burger - R$ 16,90). 
O Hasta La Pista e o Daju Bistrô uniram-se para criar sanduíches únicos: burger de linguiça flambado 
na cachaça, queijo derretido, carne de porco da lata desfiada, maionese de limão galego e vinagrete 

rústico no pão com farelo de torresmo (Na Lata - R$ 19,90) e burger de fraldinha, 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 (Lascado! - R$ 32,90). 
 

 
Na casa argentina La Dolina o pão de cerveja red ale divide o estrelato com as carnes. O sanduíche 
conta ainda com hambúrguer caseiro de fraldinha na brasa acompanhado de queijo gouda, copa de 

lombo crocante, batata doce chips e maionese de cebolas tostadas na brasa (El Pasho Kundsen - R$ 
34,90). No O'frank Ink Burger Bar, o bacon marinado em zimbro e cerveja Porter é o destaque do 

sanduíche, que leva costela bovina, molho de maçã levemente adocicado e picante, parmesão ralado e 
rúcula no pão de cerveja de trigo (Sweet Spicy Burger - R$ 19,90). 

Nos ingredientes selecionados pelos chefs, o bacon reina. Crocante, em maionese, caramelizado, em 
tiras, marinado, rústico, em geleia... de mil e uma formas ele é presença mais do que certa nos 

sanduíches: dos 40, apenas 11 não levam o ingrediente. O queijo também é presença certa na maioria 
dos burgers, em seus mais diversos tipos: prato, muçarela, estepe, gorgonzola, cheddar, brie, 

emmental, reino, coalho, Minas meia cura, gouda, parmesão, cremily, Catupiry e grana padano. 
 

 
 



Vinte e quatro endereços 
Os moradores de Vila Velha terão muito o que aproveitar do Burger Cult, já que dos 24 endereços 

participantes, 13 estão no município canela verde – 10 no bairro Praia da Costa, um na Glória, Soteco 
e Divino Espírito Santo. A região Sul também conta com seu representante no festival. 

O Rock Burger participa com todas as suas casas, incluindo a de Cachoeiro de Itapemirim – os outros 
endereços são Praia do Canto, Jardim Camburi, Praia da Costa e Divino Espírito Santo. Praia do 

Canto, Jardim da Penha, Mata da Praia, Bairro República e Jardim Camburi são os bairros em que 
estão os dez participantes de Vitória no evento. 

 
 
 
 
 
 


