
#JOHNNYROCKETSBRASIL

Estamos sempre procurando
por empreendedores que
ADOREM HAMBÚRGUER!

franquias@johnnyrockets.com.br

QUER SER UM FRANQUEADO?

Os cortes Angus CARAPRETA são os primeiros do 
mercado brasileiro a possuir certificado internacional de 
sustentabilidade. 100% do rebanho tem garantia de origem 
e a alimentação dos animais é produzida nas próprias 
fazendas, resultando em um produto com alto nível de 
marmoreio, extrema maciez e sabor amanteigado.   





Escolha sua
proteína

SEU PRATO
DO SEU JEITO

Molhos

• Ranch

• Italian Balsamic

• Azeite com Limão

Escolha sua
Side Salad

Caesar Salad
Folhas de alface 
americana com 
tradicional molho 
caesar, queijo 
parmesão e croutons.

Garden Salad
Mix de folhas 
verdes e alface roxa, 
tomates, cebola roxa 
e queijo parmesão.

Escolha dois
acompanhamentos

Bovina

Frango

Suína

Peixe

O cliente tem direito a 
2 acompanhamentos e 
pode adicionar extras 
por R$ 4,90 cada.

Por mais R$ 6,90 escolha um refrigerante, chá ou suco de 500mL.
(Bebida não refil)

• Mix de Legumes

• Purê de Batatas

• Batata Crinkle

• Batata Sauté

• Onion Rings

• Farofa Especial

• Arroz Branco

• Arroz com Brócolis

• Arroz Especial
com Bacon e Ovos



Filet bovino ou de frango (220g) 
empanado e coberto com molho 
de tomate e queijo mussarela 
premium derretido.

Suculento corte de picanha 
(220g) coberto com molho 
vinagrete. O ponto da carne fica 
à escolha do cliente.

Nossa famosa pork ribs feita ao 
melhor estilo americano, regada 
ao molho barbecue e salpicada 
com ervas finas.

Macio corte argentino (200g), 
servido com molho branco 
especial feito à base de 
cogumelos e ervas finas.

Filet de tilápia (170g) salteado, 
servido com tomate cereja, 
azeitona roxa e regado no azeite.

Massa tipo penne italiano, regada 
aos molhos bolonhesa e branco, 
com um toque de manjericão.

Filet frango (150g) temperado 
e grelhado, servido com molho 
branco suave e perfumado, feito 
à base de ervas e páprica.

Corte retirado da parte traseira 
do boi (250g), com consistência 
macia e úmida, do jeito que deve 
ser uma boa carne.

BRAZILIAN STEAK

ROCKET PARMEGIANA STEAK

ASSADO DE TIRAS

JOHNNY OMELET

SAINT PETER

BBQ JOHNNY RIBS

ROCKET PARMEGIANA

MUSHROOM ANGUS STEAK

SAINT PETER

JOHNNY AO PENNE

JOHNNY CHICKEN BREAST

ASSADO DE TIRAS

49,90

40,90

39,90

34,90

25,90

26,90

59,90

COM VINAGRETE AO MOLHO BRANCO COM ERVAS
BRAZILIAN STEAK

ROCKET PARMEGIANA

SUGESTÕES DO CHEF
WAGNER RIBEIRO

32,90FRANGO:

CARNE: 35,90

DO SEU JEITO

Macio por fora e cremoso por 
dentro, recheado com tomate 
e cebola picadas e queijo 
mussarela premium derretido.

JOHNNY OMELET

24,90


