MENU FAMíLIA PRIMe
Ribs Pork & Chicken ( Serve até 3 pessoas )

Refeição acompanha 580gr de Costela Suína + 350gr de

Filé de Peito de Frango Grelhado. Servido com molho
Barbecue e dois acompanhamentos à sua escolha.
Não acompanha mini Caesar.

r$

62

,22

Beff ancho + chicken ( Serve até 3 pessoas )
Refeição acompanha 400gr de Steak em cubos + 350gr de Filé de

Peito de Frango, ambos Grelhados. Servido com molho de
carne com ervas e dois acompanhamentos à sua escolha.
Não acompanha mini Caesar.

r$

69

,22

Sausage Pork & Chicken ( para 3 pessoas )

Refeição acompanha 500gr de linguiça Suína + 300gr de Steak de
Peito de Frango Grelhado. Servido com dois acompanhamentos
à sua escolha.

r$

55

,91

MENU FAMíLIA PRIMe
Double Buffalo Wings

Refeição acompanha cubos de peito de frango & drumets
empanados, servidos com varetas de aipo, acompanhado
de molho Blue Cheese. (Opcional: Sem molho picante)
Serve até 2 pessoas

r$

49

,90

Family Sampler ( PARA 3 PESSOAs )

Perfeita combinação incluindo cinco clássicos American Prime
Steak House: MINI CHEESE FRIES, Buffalo Chicken, Quesadilla,
Ribs e Tortilhas. Acompanhado dos molhos Maritnara, Blue
cheese e Honey Mustard. (opcional: Sem molho picante)

r$

BABY BACK RIBS ( 2 pessoas )

67

Clássico Ribs temperado e grelhado no exclusivo estilo
American Prime. Harmonize com nossos vinhos Malbec.

r$

74

,72

,92

MENU FAMíLIA PRIMe
beff ancho + ribs pork ( para 3 pessoas )
580gr de Costela Suína + 400gr de Steak em cubos.
Ambos Grelhados. Servido com molho Barbecue
e dois acompanhamentos à sua escolha.

r$

Parmegiana Steak

principais

r$

79

,89


250gr de Steak empanado, queijo
cheddar coberto com molho italiano.

47

,43

Grilled Chicken


Dois peitos de frango marinados e
grelhados, cobertos com queijo cheddar.

r$

37

,93

principais
Half ribs

400gr do clássico Baby Back Ribs.

r$

47

,43

Filet tilápia

300gr de filé de tilápia.

r$

Beff Ancho

250gr de Beff Acho grelhado, o
corte mais nobre

r$

47

,43

47

,43

PARMEGIANA FRANGO

250g de frango empanado, queijo cheddar
coberto com molho italiano.

r$

SALADA

2 acompanhamentos

47

,43

Arroz com brócolis | Arroz branco
Baked potato | Country fries | Batata frita
Mashed potato | Loaded baked potato
Vegetais no vapor | Feijão bacon bits
| Mandioca frita

Burguers
FAMILY DOUBLE CHEESE BURGER
Dois hambúrgueres de Picanha Angus
grelhado Servido com pão ligeiramente
tostado, queijo cheddar bacon, alface,
tomate e cebola.

r$

44

,93

BIG AMERICAN burger

Burguers

Hambúrguer de Picanha Angus
grelhado. Servido com pão
ligeiramente tostado, queijo
cheddar, alface, tomate e cebola.

29

r$

,91

BUFFALO CHICKEN SANDWICH

Pão com Steak de frango empanado,
coberto com molho Buffalo. Servido
com alface e tomate. Acompanhado
por molho Blue Cheese.

r$

22

,43

pastas
STEAK PASTA CHICKEN PASTA
Fettuccine com Steak
grelhado servido com
molho branco ou
italiano.

r$

37

,91

Fettuccine com peito
de frango grelhado
servido com molho
branco ou italiano.

r$

34

,91

