
  

 
 

O festival acontecerá entre os dias 1 à 
10 de setembro, com participação de 
19 hamburguerias da Grande Vitória. 

A convite da Ecos Eventos, fomos conferir os burgers 
participantes do Romero Carniceria para o Festival Burger Cult. 

Pedimos os 2 burgers participantes: 
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Brisket Burger – R$ 19,90 
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Hambúrguer de costela bovina com brisket, assado lentamente 
na cerveja preta, queijo gouda e cebola roxa. Servido no pão 
de brioche com toque amanteigado. 
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Você sabe o que é Brisket? Te ajudamos: Brisket é um novo 
tipo de corte de carne bovina e está localizado na parte 
dianteira do animal que representa 12,30% dela. 
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Chilli Burger – R$ 25,90 



Delicioso blend de fraldinha bovina com pernil suíno, chilli 
apimentado, sour cream e queijo cheddar. Servido no pão de 
brioche amanteigado. 

Os dois burgers são maravilhosos, mas temos o nosso 
preferido! Chilli Burger! \0/ Levemente apimentado e tudo no 
burger se completa. Maravilhoso. E o pão é um convite à parte, 
super macio e no ponto! 
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E para quem não é fã de um burguer apimentado, o brisket, 
vem em um pão de brioche, que dá um toque a mais ao sabor 
deste burger. O brisket, veio no burger desfiado e é muito bom. 
O queijo + a cebola, deram um toque delicioso neste burger. 

Listamos abaixo os estabelecimentos que irão participar do 
Burger Cult 2017. 

Os locais terão 2 opções de burger: um de R$19,90 e outro 
com preço fixado pelo estabelecimento. 

Se você for em algum desses lugares, conte aqui como foi sua 
experiência =D 

Alcides Carnes y Tragos 

Burger House 

Capixabão Lanches 



Chefs Burgue 

Foodie’s Burger 

Gourmeteria Comarella 

Kafua Coxinha 

Los Chicos 

Maverick’s Burger & Beer 

Melt Hamburgueria 

Moto Burger 

Rick’s Burger 

Rock Burger 

Route’s Burger, 

Royal Vegas Burger 

Urbanos Burgers 

The Zoo  

Wood Lanches 

 

 


