
A MELHOR
HAMBURGUERIA / TAP HOUSE

DE GUARULHOS!
OS MELHORES BURGERS DA CIDADE

E A MAIOR CHOPPEIRA DA REGIÃO VOCÊ ENCONTRA AQUI!!
SÃO 15 BICOS COM OS MELHORES CHOPPS ARTESANAIS
DO BRASIL. TODA SEMANA UM CHOPP DIFERENTE!TODA SEMANA UM CHOPP DIFERENTE!

CONTAMOS AINDA COM A MELHOR ESTRUTURA DE GUARULHOS: 
SALÃO INTERNO, DECK EXTERNO, SALÃO SUPERIOR E BAR. 
DISPONIBILIZAMOS 200 LUGARES E 7 TELEVISÕES DE 
ÚLTIMA GERAÇÃO, ALÉM DAS SEGUINTES FACILIDADES:

AV. PAULO FACCINI, 2003  |  MACEDO  |  GUARULHOS/SP
INFO/RESERVAS: 11 4307-1314  |  DELIVERY: 11 96899-5000 (WHATSAPP)

Em dias com música ao vivo, poderá haver cobrança de couvert artístico.

WWW.BLACKROCKBURGER.COM.BR/BLACKROCKBURGERGRU

• VALET SERVICE
• ESPAÇO KIDS GRATUITO
• PINBALLS E FLIPERAMA
• ACESSIBILIDADE/FRALDÁRIO
• PET FRIENDLY

• ESPAÇO EXCLUSIVO
  DE EVENTOS
• DECK EXPRESS
• MÚSICA AO VIVO

SEGUNDA A QUINTA - 11H30 ATÉ AS 00H
SEXTA E SÁBADO - 11H30 ATÉ AS 01H

DOMINGO / FERIADOS - 11H30 ATÉ AS 23H30

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

FAÇA SEU ANIVERSÁRIO OU EVENTO CONOSCO! 
Espaço Exclusivo!! Reservas somente pelo WhatsApp.

ACEITAMOS:

DE
Z/

20
20



pratos EXECUTIVO

BUFFET TEX-MEX
Sistema “Coma à Vontade” e buffet de saladas incluso.

Servido de Terça a Sábado, das 11h30 às 15h30.

segunda a quinta das 11h30 às 23h.
sexta e sábado das 11h30 às 17h.

domingo das 11h30 às 23h.

Terça a Sexta     R$ 29,90 Sábado    R$ 39,90

01 proteína 02 acompanhamentos
FAÇA AS SUAS ESCOLHAS:

FILET DE FRANGO
BURGER DE FRANGO
COSTELINHA SUÍNA
LINGUICINHA ARTESANAL
BURGER BLEND
CHORIZO
ANCHO
PICANHA
ACOMP. EXTRA

batata crinckle | batata rústica
batata chips | onion rings

purê de batata
macarrão mac’n cheese

salada de folhas
salada coslow

salada com molho billy jack
legumes no vapor

vinagrete
pão brioche

$ 25,9
$ 27,9
$ 28,9
$ 28,9
$ 29,9
$ 41,9
$ 41,9
$ 43,9

$ 5

INFANTIL: Terça a Sexta R$ 14,95 / Sábado R$ 19,95 (até 10 anos)
* aos feriados, o valor pode ser alterado sem prévio aviso.



ENTRADAS - STARTS

CHIPS FRIES
temperada com cebola e salsa

BATATA RÚSTICA
tempero da casa e parmesão

BATATA CRINKLES
temperada na páprica, cheddar e bacon

RÉGUA DE MAIONESE
4 tipos de mayo  + batata rústica

ONION RINGS
acompanha molho barbecue

CHILLI FRIES
batata rústica coberta com chilli,
cheddar e picles

BLACK FRIES
batata rústica, cheddar, sour cream, bacon, 
costela desfiada, jalapeña, farofa de 
pepperoni e picles

MAC’N CHEESE
macarrão com cheddar coberto com
farofa de pão

CHIPS SUPREME 
batata chips, sour cream, cheddar, guacamole 
e chilli

NACHOS SUPREME 
mexican nachos, frango desfiado, jalapeña, 
pico de galo, chilli, blend de queijo, 
guacamole e sour cream

I LOVE BACON
tiras de bacon empanadas

$ 29,9

$ 31,9

$ 37,8

$ 30,9

$ 29,8

$ 54,7

$ 56,9

$ 35,1

$ 45,7

$ 86,9

$ 12,9
$ 20,9

$ 11,3

$ 11,8

$ 13,5

individual normal

8 unids.
4 unids.

12 unids.

novo



BUFFALO
WINGS
09 coxinhas de frango 
empanadas na farinha panko 
envolta no molho picante 

LINGUICINHA
ARTESANAL
TOSCANINHA
CHIMICHURRI
QUEIJO
* acompanha pão e vinagrete

STICKS DE
MUSSARELA
acompanha molho de
tomate da casa
4 unids.
8 unids.

porcoes

BLACK
COSTELA
costela desfiada, blend de 
cheddar, farofa de bacon e de 
pepperoni, acompanha pão.

FOUR BLACK
4 sticks de mussarela, 4 
buffalo wings, 4 I Love Bacon 
e batata chips + 3 molhos

CAMEMBERT
EMPANADO
2 unids.
acompanha geléia de pimenta$ 23,9

$ 36,9

$ 55,8
$ 57,1
$ 57,1

$ 39,7

$ 75,9 $ 82,4

$ 29,3



extras

blend ANGUS
smash 120g

A linha smash é um burger de menor tamanho (120g) prensado na 
chapa criando uma crostinha crocante, sempre ao ponto da casa!

classic rock

BLACK ROCK 
pão: brioche
carne: blend ANGUS smash 120g
queijo: prato
molho: black
acompanhamento: picles

SALAD ROCK 
pão: brioche 
carne: blend ANGUS smash 120g
queijo: prato 
molho: black
acompanhamentos: alface 
americana, tomate e cebola roxa

LIGHT ROCK 
pão: francês
carne: blend ANGUS smash 120g
queijo: branco 
molho: pesto
acompanhamentos: tomate e alface 
americana

BACON ROCK
pão: brioche 
carne: blend ANGUS smash 120g
queijo: prato
molho: black
acompanhamento: bacon especial

BLACK ROCK
MELT
pão: australiano  
carne: blend ANGUS smash 120g
queijo: blend de cheddar da casa
molho: barbecue
acompanhamento: cebola 
caramelizada

MEGA
MONSTER ROCK
pão: brioche
carne: 3 blend ANGUS smash 120g
queijo: cheddar ingles e blend 
de cheddar da casa
molho: mayo da casa
acompanhamentos: cebola 
caramelizada e farofa de bacon

ALFACE
CARNE SMASH 120g
BACON EM CUBOS
BACON EMPANADO
BACON FATIADO
CAMEMBERT EMPANADO

DOBRO DE QUEIJO
ONION RINGS
STICK DE MUSSARELA
CESTA DE PÃO
VINAGRETE
PICLES

$ 2,5
$ 7
$ 4

$ 5,5
$ 5

$ 10

$ 5
$ 5

$ 9,9
$ 3,5

$ 3
$ 2

$ 20,9

$ 28,9

$ 29,9

$ 27,9

$ 29,9

$ 45,9



rock’n’roll sensations

GREEN DAY 
pão: francês
carne: blend de costela
queijo: mussarela
molho: de tomate
acompanhamentos: rúcula e
tomate seco

CYPRESS HILL 
pão: brioche 
carne: blend de costela
queijo: cheddar inglês 
molho: guacamole
acompanhamentos: nachos, 
jalapeña e molho ChilliBeans

ROLLING STONES 
pão: brioche 
carne: blend de costela
queijo: camembert empanado 
molho: mayo da casa
acompanhamentos: picles, alface 
americana e tomate

KISS 
pão: francês
carne: blend de costela
queijo: mussarela 
molhos: mayo da casa e pesto
acompanhamento: tomate

RED HOT
pão: brioche 
carne: blend de costela
queijo: cheddar inglês
molho: mayo da casa
acompanhamentos: bacon, picles
e pepperoni

BEATLES
pão: australiano  
carne: blend de costela
queijo: cheddar inglês
molho: barbecue
acompanhamentos: bacon em cubos 
e couve crispy

COLD PLAY
pão: brioche  
carne: blend de costela
queijo: catupiry
molho: mayo da casa
acompanhamentos: alho frito, 
couve crispy e bacon em cubos

AEROSMITH
pão: brioche
carne: blend de costela
queijo: prato
molho: mayo da casa
acompanhamentos: picles, bacon, 
alface americana, tomate e
onion rings

$ 37,9

$ 38,2

$ 41,5

$ 38,7

$ 38,2

$ 38,5

$ 38,9

$ 39,9

blend de costela 180g



HEAVY METAL rock

SEPULTURA 
pão: francês
carne: blend da casa
queijo: mussarela
molho: de tomate
acompanhamentos: stick de 
mussarela, tomate seco e rúcula

IRON MAIDEN 
pão: australiano 
carne: blend da casa
queijo: camembert empanado e 
blend de cheddar 
molho: barbecue
acompanhamentos: farofa de 
pepperoni e bacon

OASIS 
pão: francês 
queijo: camembert empanado 
molho: mayo da casa
acompanhamentos: alface 
americana, picles e tomate

METALLICA
pão: brioche 
carne: blend da casa
queijo: prato
molho: barbecue
acompanhamentos: bacon empanado 
e cebola crispy

$ 40,9

$ 42,9

$ 34,4

$ 41,9

QUEEN
pão: australiano  
carne: blend da casa
queijo: cheddar inglês
molho: barbecue
acompanhamentos: vinagrete, 
cebola caramelizada e onion 
rings

U2
pão: francês
queijo: branco
proteína: BURGER DO FUTURO
molhos: de tomate e pesto
acompanhamentos: tomate seco
e rúcula

$ 41,9

$ 36,3

VEGGIE

VEGan
JANIS JOPLIN
pão: australiano
proteína: grão de bico
molho: de tomate
acompanhamentos: maionese vegana 
e rúcula
* queijo branco opcional

$ 34,7

burger do futuro

blend da casa 200g



PINBALL / FLIPERAMA (cada ficha) $ 3

BURGER
NO PRATO
blend de costela, queijo cheddar, 
farofa de bacon, fritas e
mix de folhas

FOR KIDS

MINI BURGERS 
2 mini burgers, queijo prato, 
tomate e batata crinckles, em 2 
mini pães brioche

$ 25,9

$ 30,5

SPECIAL rock

CHORIPAN
DO BOLINHA 
pão: baguete
carne: linguiça artesanal
queijo: mussarela
molho: maionese djon
acompanhamento: vinagrete

ELVIS
pão: francês
carne: calabresa recheada com queijo
queijo: mussarela
molho: de alho
acompanhamento: vinagrete

CHICKEN
BURGUER
pão: francês 
carne: peito de frango empanado
queijo: prato
molho: tártaro
acompanhamento: picles e cebola roxa

$ 30,9

$ 32,9

$ 29,9

COSTELINHA
ESPECIAL
pão: baguete  
carne: costela desfiada
queijo: cheddar
molho: mayo da casa

$ 30,5

MAMONAS
ASSASSINAS
pão com gergelim. 2 smashs, 
queijo, alface, tomate, molho 
especial, cebola crispy e picles.

$ 39,9

molhos extras
mayo da casa
mayo jalapeña
mayo de bacon
molho tartaro
molho ranch
molho apimentado
molho black
sour cream
cheddar cremoso
blue cheese
chilli (porção)

$ 3,5
$ 3,5
$ 3,5
$ 3,5
$ 4,5
$ 4,5

$ 5
$ 4
$ 5
$ 4
$ 7



PRATOS especiais

SALADAS

BLACK SALAD
mix de folhas, tomate seco, 
cebola roxa, parmesão, croutons 
e azeitonas pretas

FILET IPA
BLACK
filet mignon empanado (3 bifes), 
com molho djon e redução de 
cerveja IPA, acompanha batata 
chips

AMERICAN
CHICKEN
peito de frango empanado em 
farinha especial da casa,
acompanha molhos de alho e
de ervas

PICANHA
BLACK ROCK
1k de picanha importada,
batatas rústicas, pão de alho, 
farofa especial e chimichurri

CEASER SALAD
alface americana, croutons, 
frango grelhado, parmesão e 
molho ceaser da casa

COSTELINHA
BARBECUE
acompanha macarrão mac’n cheese
e batata rústica

FILET DJON
iscas de filet mignon
envolta no molho djon, acompanha 
cesta de pão

$ 28,1

$ 98,7

$ 68,9

$ 164,9

$ 29,9

$ 94,9

$ 82,7



milkshakes

PAÇOCAPAÇOCA
(DIET)(DIET)

JACK JACK 
DANIEL’S*DANIEL’S*

ROCK SHAKE
feito com sorvete Premium,
acompanha brownie e
cookie de Nutella artesanal

$ 29,1

$ 48

$ 25,7

$ 27,8

$ 23,7

$ 25,9

$ 23,9

$ 24,7

$ 24,6$ 24,7

$ 45,9
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KIT KATKIT KAT

KINDER BUENOKINDER BUENO

PAÇOCA AMOR +PAÇOCA AMOR +
DOCE DE LEITEDOCE DE LEITE

NESQUIK MORANGONESQUIK MORANGO

TORTA DE LIMÃOTORTA DE LIMÃO

OVOMALTINEOVOMALTINE

DOCE DE LEITEDOCE DE LEITE
BANANABANANA
E NUTELLAE NUTELLA

novo



DELÍCIA KIDS
brownie, sorvete de creme e 
calda de chocolate, finalizado 
com MM’s, marshmellow e Kinder 
Bueno

ROCK NA BOLEIRA
fatia     inteiro

naked bolo de chocolate.
* cortesia para aniversariantes 
com 5 amigos

BROWNIE
DA CHEFE
acompanha 2 bolas de sorvete
e calda quente

DIET

PUDIM DE
LEITE MOÇA

$ 22,9

$ 20,9 $ 62,9

$ 28,9

$ 38

$ 20,9

$ 24,5

$ 25,5

$ 24,8

$ 27,4

OREOOREO

DOCE DE LEITEDOCE DE LEITE

FRUTAS VERMELHASFRUTAS VERMELHAS

KINDER BUENOKINDER BUENO

cheesecake

confeitaria

novo



SENSAÇÃOSENSAÇÃO
brigadeiro bicho de pé
com sorvete de chocolate
NUTELLANUTELLA
Nutella com sorvete
de creme
TRADICIONALTRADICIONAL
doce de leite com
sorvete de creme
BLACK ROCKBLACK ROCK
brigadeiro com
sorvete de vanilla black

$ 20

$ 20

$ 20

$ 20

sorvete de 
massa 02 bolas

ice churros

casquinha

baunilha, chocolate ou 
vanilla black
RECHEIO ADICIONAL:RECHEIO ADICIONAL:
Nutella, brigadeiro, doce 
de leite ou bicho de pé

chocolate, creme ou 
morango

$ 5
+ $ 2

$ 9,9

APPLE ROCK
bola de sorvete empanada no 
praline de nozes pecan, calda 
de maçã com especiarias, 
chantilly e croutons

MONSTER
BROWNIE
8 brownies + 16 bolas de 
sorvete, calda de chocolate e 
morangos (serve até 10 pessoas)

RED ROCK
VELVET
bolo quente tipo red velvet com 
sorvete de baunilha e calda de 
chocolate branco

BLACK ROCK
CHOCOLATE
torta de chocolate com creme de 
Nutella e pedaços de avelã

$ 29,9

$ 99,9$ 26,9

$ 24,9

novo


