
CARDÁPIO LOJISTA

giraffas.com.br

Promoção válida apenas para lojistas, mediante comprovação da função e sujeita 
a cancelamento sem aviso prévio. Os refrigerantes de 300 ml, 400 ml ou lata são 
entregues de acordo com a determinação do restaurante. Disponibilidade de produtos, 
ofertas, preços, dias e horário da promoção variam de acordo com o restaurante. Os 
pesos informados para as proteínas são aproximados e correspondem ao produto 
in natura. A embalagem para viagem/delivery de pratos custa R$ 3,00 cada. E, para 
sanduíches no combo e Crepizza, R$ 1,00 cada. O Frozen é servido em embalagem 
de papel. O Petit Gâteau é servido em embalagem plástica transparente. Ovomaltine 
é a marca registrada pela Associated British Foods PLC. O tipo de feijão, os preços e 
a linha de refrigerante variam de acordo com o restaurante. Informações nutricionais 
disponíveis no restaurante. Rosana Brito - Nutricionista: CRN 42923 - Responsável 
técnica do Giraffas. Imagens ilustrativas. Março | 2017

Casquinha
Baunilha, chocolate e mista

1,50R$
por

2,00R$
de

Acompanha arroz , feijão e fritas 
Econômicos

Duplo Batata média e refri de 300 ml

Legal Batata média e refri de 300 ml

CALABRESA ACEBOLADA
1 porÁão de calabresa  
acebolada de 80 g.

DUPLO 
X-BURGUER 
BACON COM OVO 
2 hambúrgueres  
de 56 g cada, 1 fatia 
de queijo, 1 fatia 
de bacon, 1 ovo e 
maionese.

DUPLO 
X-SALADA 
2 hambúrgueres de  
56 g cada, 1 fatia de 
queijo, alface-americana, 
tomate e maionese.

X-FRANGO 
SALADA 
Peito de frango 
compactado de 75 g,  
1 fatia de queijo,  
alface-americana,  
tomate e maionese.

X-SALADA 
Hambúrguer de  
carne bovina  
de 100 g,  
1 fatia de queijo,  
alface-americana, 
tomate e maionese.

16 ,90R$
por

19,90R$
de

STEAK
1 steak de 120 g.

NOVO

13,90R$
por

16,90R$
de

13,90R$
por

16,90R$
de

15,90R$
por

18,90R$
de

12,90R$
por

17,80R$
de

ISCAS DE FILÉ  
DE FRANGO
1 porÁão de 120 g de cubos  
de flé de peito de frango.

11,90R$
por

17,80R$
de

11,90R$
por

17,80R$
de

ESTROGONOFE DE CONTRAFILÉ
1 porção de 110 g de tiras de contraflé.

ESTROGONOFE DE FRANGO
1 porção de 120 g de cubos de flé  
de peito de frango.

Dica: você pode mudar sua batata frita por caseira ou purê e o arroz branco, pelo arroz com brócolis.

Acompanha arroz e fritas

Estrogonofes

23,90R$
por

28,80R$
de 18,90R$

por

23,80R$
de

100%
sem gordura

Contraf ilé 

Premium 
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