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AF CALDERARO FOODS

SENSO: ’'fón-tei-ne'' em francês, fonte, substantivo feminino.
“Fonte, origem, nascente,  

algo que brota em abundância.”

http://WWW.FONTAINEBURGER.COM.BR


BEBIDAS
REFRIGERANTE LATA ………………………………………………………………………. 
Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Kuat, Sprite, Fanta Laranja 

SCHWEPPES ……………………………………………………………………………………… 
Citrus e Tônica 

ÁGUA MINERAL ………………………………………………………………………………… 
Com e sem gás 

AQUARIUS FRESH …………………………………………………………………………….. 
Limão 

SUCO DE LARANJA INTEGRAL ………………………………………………….………. 
Copo 350ml 

ENERGÉTICO RED BULL (consulte sabores disponíveis)…..……………………………

6,00

6,50

5,00

6,50

7,00

12,00

Produto integral e sem adição de açúcar. Produzido na Serra Gaúcha.

TODAS OPÇÕES

8,00

UVA TINTO 
UVA TINTO COM MIRTILO 
UVA ROSÉ 
UVA BRANCO 
TANGERINA, ACEROLA E MAÇÃ 
*CONSULTE DISPONIBILIDADES 

CHOPP CANECA ou TULIPA 
CONGELADOS -10º

TULIPA 300ml  ou CANECA 400ml

Em busca por oferecer sempre os melhores produtos, trabalhamos com três torneiras de chopp onde 
disponibilizamos diferentes estilos de diferentes cervejarias. Para saber quais estão disponíveis no momento e 

os respectivos valores, consulte um atendente.
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FINGER FOODS entradas para compartilhar
House Fries Pommes Aux Fromages 

Aipimdado Tennesse Whiskey Fries

Porção de 500g de batatas fritas tipo palito temperadas com páprica 
e sal. Acompanha maionese artesanal de alho.

Porção de 500g de batatas rústicas | temperadas com sal, 
pimenta e alecrim | cobertas com queijos fundidos.

20,00

26,00

35,00

35,00
Porção de 500g de aipim frito. Acompanha maionese artesanal 
de bacon | molho barbecue de pimenta biquinho e cachaça. 

Porção de 500g de batatas fritas tipo palito | cobertas com molho 
de cheddar e whiskey. Finalizada com pedacinhos de bacon.



18,00
15,00

26,00

LIMÃO TAITI | MORANGO | LIMAO SICILIANO | BERGAMOTA 

praiana  
Rum Bacardi Carta Blanca | 
melancia | limão Taiti. 

spicy  
Vodka Ketel One | 
bergamota | xarope de 
pimenta e canela Monin. 

mediterrânea  
Vodka Ketel One | limão 
siciliano | limão Taiti | 
Falernum Monin. 

20,00

botanic  
Vodka Ketel One em infusão a frio de chá de hibisco e chá de capim 
limão | suco de limão siciliano |  suco de limão Taiti | xarope artesanal de 
açúcar | Cherry Brandy. 

fada braba 
Cachaça prata Ypioca Prata| Absinto Doc Pierri  | suco de limão siciliano | 
xarope artesanal de gengibre | hortelã. 

COSMOPOLITAN 

Rum Bacardi Carta Blanca | suco de limão Taiti | xarope artesanal de açúcar | 
folhas de hortelã.

DRINKS N' COQUETÉIS
CAIPIRINHA

CACHAÇA PREMIUM 
CACHAÇA SUPER PREMIUM 
SAKE 
STEINHAEGER 
VODKA SMIRNOFF 
VODKA KETEL ONE

16,00

20,00

Pisco Capel | suco de limão Taiti | xarope artesanal de açúcar | clara de ovo 
pasteurizada | Angostura. 

Tequila José Cuervo silver | Cointreau | suco de limão Taiti.
MARGARITA 

MOJITO  

Pisco Sour 22,00

18,00

22,00

Vodka Ketel One | suco de limão Taiti | suco de Cranberry | Cointreau.
20,00

Aperol | Cointreau | espumante  Casa Perini | 
água com gás.

Aperol Spritz

Licor de cassis | espumante Casa Perini | água 
com gás | cereja.

KYR Royal Spritz

Espumante Casa Perini | suco de limão Taiti 
| Amaretto Del Orso |  água com gás.

Noyaux Spritz 26,00

26,00

26,00
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CAIPIRINHAS 
especiais

20,00

28,00

28,00

mojito verano  
Rum Bacardi Carta Blanca | limão Taiti |  hortelã | Grenadine |  água com gás. 

Bourbon Jim Beam | suco de limão siciliano |  xarope artesanal de açúcar | 
clara de ovo pasteurizada.

WHISKEY SOUR 22,00

20,00

jimmy

Bourbon Jim Beam | xarope artesanal de gengibre | suco de limão siciliano | 
Angostura | água tônica Schweppes. 

caribenho 
Rum Bacardi Carta Blanca | Gin Silver Seagers   | Amaretto Del Orso | suco de 
laranja | suco de limão siciliano | Grenadine Monin. 

20,00

20,00

port tonic  
Vinho do Porto Messias White Dry | fatias de limão siciliano | água 
tônica Schweppes. 

24,00

casamigos  
Tequila José Cuervo Silver | suco de limão Taiti | xarope artesanal de 
açúcar | morangos frescos | manjericão fresco | Angostura. 

pink passion  (sem álcool)

Suco de limão | Sprite  | Grenadine.

22,00

20,00

20,00

14,00

˜



DRINKS N' COQUETÉIS
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hora do banho 
Rum Bacardi Carta Blanca | suco 

de abacaxi | suco de limão | 
Grenadine  | xarope de banana | 

Espuma de Gengibre. 

flamingo  

Rum Captain Morgan Spiced 
Gold | Cherry Brandy | 

Cointreau | Grenadine |  suco 
de limão siciliano. 

MOSCOW MULE 
Vodka Ketel One | suco de limão Taiti | 

xarope artesanal de gengibre | Angostura |  
espuma de gengibre | raspas de limão.  

Espuma contém clara de ovo. 

REDBULL 220v  

Tequila José Cuervo Reposado | suco 
de laranja | Red Bull. 

fontaine lab  
Tequila José Cuervo prata | Rum 

Malibu Coconut | Curaçao Blue | suco 
de limão Taiti. 

tiki fontaine  
Rum Captain Morgan Spiced Gold | 

Rum Bacardi Carta Blanca |  Rum 
Malibu Coconut | suco de abacaxi |  

Falernum Monin | xarope de pimenta 
e canela Monin. 

25,00 28,00

28,00
30,00

35,00

22,00



GT ROSEMARY & LEMON 
Tanqueray London Dry Gin | suco de limão siciliano | fatia de limão taiti 
| água tônica Schweppes | ramo de alecrim fresco tostado no maçarico. 

GT JUNIPER MINT  
Tanqueray London Dry Gin | suco de limão taiti | fatia de limão siciliano 
| zimbro | água tônica Schweppes | ramo de hortelã. 

GT TEA TIME  
Gin Tanqueray n° Ten em infusão a frio de chá branco | maçã 
desidratada | anís estrelado | água tônica Schweppes. 

GT BASILIC  
Tanqueray London Dry Gin | suco de bergamota | fatia de limão taiti | 
água tônica Schweppes | ramo de manjericão. 

GT BURLESQUE  
Gin Tanqueray n° Ten em infusão a frio de chá branco | canela em pau | 
casca de laranja | zimbro | angostura aromatic bitters | água tônica 
Schweppes. 

GT POME N BERRY  
Tanqueray London Dry Gin em infusão a frio de chá de romã | suco de 
cramberry | água tônica Schweppes. 

GT DRAGON FLOWER 
Gin Tanqueray Flor de Sevilla | Cayenne & Demerara Syrup | fatia de 
laranja | água tônica Schweppes. 
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GT OLD SCHOOL TANQUERAY LONDON DRY GIN ……. 22,00 
Tanqueray London Dry |  fatia de pepino | fatia de limão | água tônica Schweppes.

GT OLD SCHOOL TANQUERAY N° TEN. ……. 28,00 
Tanqueray N° Ten | fatia de limão siciliano | água tônica Schweppes.

GT OLD SCHOOL TANQUERAY FLOR DE SEVILLA .…… 26,00 
Tanqueray Flor de Sevilla | fatia de laranja | água tônica Schweppes. 

TANQUERAY DRINKS N'  
COQUETÉIS

DRY MARTINI ………………. 22,00
Tanqueray London Dry Gin | Martini Vermouth Bianco | azeitona.

NEGRONI …………………………………….. 24,00
Tanqueray London Dry Gin | Campari | Martini Vermouth Rosso.

CLOVER CLUB………… 26,00
Tanqueray London Dry Gin | suco de Cramberry | xarope de 
açúcar | suco de limão siciliano | clara de ovo pasteurizada.

FLOR DE SEVILLA…………………… 36,00
Gin Tanqueray Flor de Sevilla | suco de laranja | xarope de 
demerara |  angostura aromatic bitters | clara de ovo 
pasteurizada.

GINPIRINHA…………………… 26,00
Tanqueray London Dry Gin | suco de bergamota | suco de limão 
siciliano |  xarope de demerara com erva mate.
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24,00

24,00

28,00

24,00

24,00

24,00

26,00



DRINKS 
SEM 
ÁLCOOL

TODAS 
OPÇÕES 18,00
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Red Bull Tropical 
Edition, com 

abacaxi, hortelã, 
agua com gás e 

muito gelo.

Red Bull Sugarfree, 
com morango, maçã, 

água com gás e 
muito gelo

Red Bull Red 
Edition, com 

morango, água 
com gás e 

muito gelo.

Red Bull Blue Edition, 
com limão, laranja, 

água com gás e muito 
gelo.



Amarula …………………………………………………… 
Cachaça  Nega Fulô……………………………………… 
Cachaça Ypióca 150  anos………………………………. 
Cachaça Ypióca 160 anos………………………………..  
Jack Daniels Single Barrel………………………………..  
Jack Daniels Gentleman Jack…………………………… 
Jack Daniels Tennessee Whiskey……………………….. 
Jack Daniels Fire ………………………………………….. 
Jack Daniels Honey ………………………………………. 
Whisky Johnnie Walker Black Label……………………. 
Whisky Johnnie Walker Red Label……………………… 
Whisky Grand Old Parr 12 anos………………………… 
Whisky Chivas Regal 12 anos…………………………… 
Whisky Passport Scotch………………………………….. 
Bourbon Maker´s Mark ………………………………….. 
Vodka Smirnoff……………………………………………. 
Vodka Ketel One………………………………………….. 
Rum Capitan Morgan Spiced Gold ……………………. 
Rum Coconut Malibu……………………………………. 
Rum Bacardi Carta Blanca ……………………………… 
Rum Bacardi Carta Oro…………………………………. 
Rum Havana Club Anejo  3 anos……………………… 
Tequila José Cuervo Silver…………………………….. 
Tequila José Cuervo Reposado Gold………………… 
Campari…………………………………………………… 
Brandy de Jerez Osborne……………………………… 
Sake Jun Daiti……………………………………………. 
Brasilberg………………………………………………… 
Jim Beam Bourbon Whiskey…………………………… 
Absinto Doc Pierre……………………………………… 
Martini Extra Dry………………………………………… 
Pisco Reservado………………………………………… 
Fernet Branco…………………………………………… 
Miolo Grappa…………………………………………… 
Steinhaeger Doble W…………………………………. 
Licor Aperol…………………………………………….. 
Licor Limoncello Villa Massa …………………………. 
Licor Jagermeister……………………………………..

DOSES N’ GIN TONIC
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GT  
OLD 
SCHOOL

GIN A SUA ESCOLHA  
ÁGUA TÔNICA SCHWEPPES
FATIAS DE PEPINO E LIMÃO

+

+
=

SILVER SEAGERS | 18,00 (BRASIL) 

GORDON’S | 18,00 (INGLATERRA) 

BEG | 22,00 (BRASIL) 

VIRGA | 22,00 (BRASIL) 

BEEFEATER | 22,00 (INGLATERRA) 

WEBER HAUS | 22,00 (BRASIL) 

BULLDOG | 22,00 (ESTADOS UNIDOS) 

SEAGRAMS 22,00 (ESTADOS UNIDOS) 

WEBER HAUS AMBURANA | 24,00 (BRASIL) 

WEBER HAUS PINK | 24,00 (BRASIL) 

ARAPURU | 26,00 (BRASIL) 

BEEFEATER PINK | 27,00 (INGLATERRA) 

AMÁZZONI | 28,00 (BRASIL) 

BOMBAY SAPPHIRE | 28,00 (INGLATERRA) 

DRACO | R$ 28,00 (BRASIL) 

BEEFEATER 24 | 35,00 (INGLATERRA) 

MARTIN MILLER’S | 38,00 (INGLATERRA) 

HENDRICKS | 42,00 (ESCÓCIA) 

PLYMOUTH | 42,00 (INGLATERRA) 

SAFFRON GABRIEL BOUDIER | 43,00 (FRANÇA) 

BOTANIST | 54,00 (ESCÓCIA) 

MONKEY 47 | 60,00 (ALEMANHA) 

14,00  
21,00 
18,00 
22,50 
55,00  
36,00 
15,00  
25,00  
20,00  
28,00 
15,00 
22,00 
20,00 
10,00  
22,00 
8,00 
12,00 
18,00 
8,50 
7,00 
8,00  
8,00 
15,00 
18,00 
8,00 
7,00 
10,00 
8,00  
15,00 
10,00 
7,00 
17,00 
25,00 
15,00 
10,00 
10,00 
20,00 
12,00 



Selado em ambos os lados, com o interior vermelho e 
morno

Centro vermelho claro ou rosado, ideal em sabor, textura e 
suculência.

B 
U 
R 
g 
e 
r

feito  
no  
fogo  
para 
quem  
tem  
fome  
de  
verdade

ESCOLHA O PÃO

ESCOLHA O PONTO

ESCOLHA A BATATA

TRADICIONAL
RÚSTICO
Tradicional com Amêndoas

1. 
2. 

3.

Escolha o seu pão preferido. Todos eles são feitos aqui mesmo 
em nossa cozinha todos os dias e servidos sempre fresquinhos.

COMACOMASMÃOS
Nossa proposta é resgatar a essência das hamburguerias originais. Comer com 
as mãos é comer com todos os sentidos, sentir o cheiro, a temperatura e a 

textura dos alimentos antes comê-los. Constrói uma conexão entre você e sua 
comida e intensifica os sabores, valorizando sua refeição. Tudo isso torna sua 

experiência muito mais completa e prazerosa. 

1. 

2. 

3.

MAL PASSADA

AO PONTO

BEM PASSADA
Com textura firme, seca e com baixa suculência.

1. 
2.

PALITO
RÚSTICA

escolha da casa

#
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Os pontos podem variar 
devido ao fato da carne ser 

feita no fogo! 
O ponto escolhido será sempre servido 
de forma aproximada, podendo variar 
de um hambúrguer ao outro. No "ao 
ponto" ele pode variar entre tons de 
vermelho ao rosa e o "bem passado" 

podendo variar de tons rosa ao 
marrom. 



38,00

2  hambúrgueres bovinos de 150g cada | queijo mozarela duplo | bacon | tomate | alface | maionese.

Hambúrguer bovino 200g | queijo cheddar | maionese | picles de pepino | bacon | molho barbecue.

Hambúrguer bovino 200g | queijo coalho grelhado | bacon | tomate | cebola roxa | maionese.

Hambúrguer bovino 200g | queijo mozarela | bacon | maionese.

Hambúrguer bovino 200g | queijo mozarela | maionese.

Hambúrguer bovino 200g | queijo cheddar | cebolas carameladas | maionese.

Hambúrguer bovino 200g | queijo mozarela | tomate | alface | maionese. 

Hambúrguer bovino 200g | queijo mozarela | bacon | tomate | alface | maionese.

Hambúrguer bovino 200g | queijo cheddar | bacon | maionese.

Hambúrguer bovino 200g | queijo cheddar | bacon | cebolas carameladas | maionese.

2 hambúrgueres bovinos de 150g cada | queijo mozarela duplo | maionese.

Hambúrguer bovino 200g | queijo provolone defumado | maionese | bacon | chimichurri.

BURger28
CLASSIC

CLASSIC BACON 

Cheese Bacon 

CHEESEBURGER

ONION CHEDDAR 

DOUBLE BURGER 

Onion Bacon 

BACON CHEDDAR 

Super Classic Bacon

PARRILLA

BRASILEIRO

AMERICAN BBQ 

38,00

38,00

45,00

40,00

38,00

34,00

34,00

35,00

31,00

29,00

27,00

Hambúrguer bovino 200g | queijo mozarela | queijo provolone | bacon | tomate | rúcula | maionese de páprica.
House Burger 37,00

Hambúrguer bovino 200g | queijo provolone | bacon | Cogumelo Champignon de Paris salteado na manteiga | maionese de 
cúrcuma.

COGÚ 37,00

opções para quem  
tem fome de felicidade!
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Hambúrguer de cordeiro 200g | queijo provolone | maionese | bacon | chimichurri. 

VEGGIE CLASSIC 

Hambúrguer de Grão de Bico 150g | queijo mozarela | tomate | molho pesto | 
azeitonas pretas | maionese.

veggie 
uma escolha 

um estilo  
de vida

VEGGIE ONION 

Veggie Caprese

Hambúrguer de Grão de Bico 150g | queijo mozarela | tomate | alface | maionese.

CORDEIRO PARRILLA 

CAPRESE

SWEET BLUE 

VEGGIE SUPREME

Mafioso

Hot Honey 

DOLCE MILANO

FONTAINE

Hambúrguer de Grão de Bico 150g | queijo mozarela | cebolas carameladas | 
maionese.

Hambúrguer bovino 200g | queijo mozarela | cebolas carameladas | bacon | maionese | rúcula.

Hambúrguer de Grão de Bico 150g | queijo gorgonzola | cogumelos salteados na 
manteiga | cebolas carameladas | maionese | rúcula.

Hambúrguer bovino 200g | queijo gorgonzola | cebolas carameladas | maionese.

Hambúrguer bovino 200g | queijo mozarela | tomate | molho pesto | azeitonas pretas | maionese.

Hambúrguer bovino 200g | queijo mozarela | tomate seco | pepperoni | rúcula | maionese.

Hambúrguer bovino 200g | queijo emental | parma | mostarda Dijon | rúcula | maionese.

Hambúrguer bovino 200g | queijo gorgonzola | cogumelo Champignon de Paris salteado na manteiga | cebolas carameladas | maionese.

Hambúrguer bovino 200g | gorgonzola | bacon | mel apimentado | maionese.

BSB (BITTER SWEET BACON) 

Hambúrguer de cordeiro 200g | maionese | chimichurri | tomate | cebola roxa.

Patagônia

CORDEIRO CLÁSSICO 
Hambúrguer de cordeiro 200g | queijo mozarela | maionese | cebola roxa | tomate | alface | molho de folhas de hortelã frescas. 

38,00

36,00

37,00

46,00

40,00

38,00

38,00

44,00

38,00

40,00

32,00

38,00

40,00

32,00
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Tennessee 
Hamburguer bovino 200g | cheddar com Jack Daniels | Candy bacon | maionese de bacon. 

Candy Bacon 
Hambúrguer bovino 200g | provolone defumado | Candy bacon | tomate | cebola roxa | maionese de bacon.

40,00

38,00



Milk shake de nutella 
300ml 

milk shake de Ovomaltine 
300ml 

Milk shake de morango 
300ml

COFFEE

ARPEGGIO DECAFFEINATO 
Intenso e Cremoso

Nespresso

ROSABAYA DE COLOMBIA 
Frutado e Equilibrado Intensidade

DULSAO DO BRASIL 
Adocicado e Suave Intensidade 
KAZAAR 
Excepcionalmente Intenso e Licoroso 

VANÍLIO 
Aroma Natural de Baunilha  
VOLLUTO 
Adocicado e Leve 

COSI 
Leve e Cítrico 

LIVANTO 
O Mais Puro Sabor do Café 

CARAMELITO 
Aroma Natural de Caramelo 

Intensidade      Amargor           Acidez             Corpo             Torra

4            4              4            4             4

10          10              2          10           10

6            6              6            6             6

4            4              6            4             4

4             4              6            4            4

6             6              6           6             6

9             8              4           6             6

6            6             10          10            6

6             6              6           6             6

sobremesa SUNDAELOVERS

STRAWBERRY FIELDS 
Copo com borda de Nutella | calda da morangos frescos | sorvete 
de creme | suspiros | chantilly. 

BLACK POWER 
Copo com borda de Nutella | brigadeiro de panela | sorvete de 
chocolate | calda de frutas vermelhas | chantilly. 

NUMBER ONE 
Brigadeiro de panela | sorvete de creme | farofa de paçoca | 
chantilly. 

#
18,00

22,00

18,00

SOMENTE CAFÉ
6,00+ ALFAJOR ARTESANAL = 8,00

MILKSHAKE

16,00

16,00

16,00
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AF CALDERARO FOODS

vocabulario
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Amareto Del Orso: licor de amêndoas originário de Saronno, na Itália.  
Amburana: árvore brasileira, nativa da caatinga (nordeste, São Paulo, Goiás e Mato Grosso). 
Angostura Bitter: concentrado aromático de ervas produzido em uma única fábrica na cidade de Port of Spain em Trinidad. Foi criada em 1824 pelo 
médico alemão Dr. Johann Gottlieb B. Siegert. Sua fórmula é mentida em sigilo absoluto até os dias de hoje. 
Barbecue: molho norte americano tradicionalmente usado em churrascos. Feito a base de tomate, açúcar mascavo, molho Worcestershire (inglês), 
mostarda, vinagre e cebola. Tem sabor defumado e adocicado. 
Bergamota: fruta que faz parte do grupo das tangerinas. Também conhecida em outras regiões como mexerica, mimosa e tangerina-cravo. 
Bourbon: é um tipo de whisky (whiskey) americano elaborado com no mínimo 51% de milho. Criado em 1789 no condado de Bourbon no Kentucky 
(EUA). Tem denominação de origem protegida. 
Cassis: também conhecida como groselha-preta, é uma fruta originária da Europa. 
Cebolas carameladas: cebola que passa por um processo de caramelização com adição de açúcar. 
Chimichurri: molho tradicional da Argentina e do Uruguai, usado principalmente em churrascos. Feito a base de salsinha, alho, cebola, tomilho, 
orégano, pimenta, louro, vinagre e azeite de oliva. 
Cherry Brandy:  licor de cerejas da Dalmácia. Região que abrange os territórios da Croácia, Bósnia e Montenegro, na costa leste do mar adriático. 
Cointreau: licor tipo “triple sec” produzido em Saint-Barthélemy D’anjou na França. Feito de laranjas vindas de todas partes do mundo. 
Cranberry: fruta nativa dos estados unidos. 
Curaçao Blue: licor de laranjas feito em Curaçao, país insular das Antilhas menores na região das caraíbas holandesas, ao norte da costa 
venezuelana. 
Cúrcuma: também conhecido como açafrão-da-terra, raiz-do-sol e gengibre amarelo, é uma planta originária da Ásia, da família do gengibre. Da sua 
raiz seca e moída obtém o condimento usado no preparo de alimentos. Não deve ser confundido com o açafrão extraído das flores Crocus Sativus. 
Drambuie:  licor feito com whisky, mel e ervas aromáticas. Produzido na ilha de Skye, a mais setentrional das ilhas do arquipélago das Hébridas, na 
Escócia. 
Emental: queijo originário de Berna, na Suíça. Apresenta cor amarelada e consistência média. De sabor suave e levemente adocicado. 
Falernum:  xarope doce usado em bebidas caribenhas e tropicais. Contém sabores de amêndoa, gengibre, limão e baunilha. 
Gorgonzola: queijo originário de Gorgonzola, nos arredores de Milão, na Itália. De sabor e aroma intenso. 
Grenadine Monin: xarope de romã, fabricado na França. 
Infusão a frio: processo onde o produto do qual se quer extrair sabor é colocado em submersão com a bebida alcoólica durante alguns minutos 
para saboriza-la. 
Jägermeister: bebida produzida na Alemanha desde 1935. Composto de 56 ervas, frutas e raízes. 
Mostarda Dijon: variedade de mostarda usada na culinária francesa feita a partir de grãos de mostarda, vinagre e sal. 
Parma: no original em italiano, Prosciutto Di Parma, é um dos presuntos mais famosos da Itália. Feito com pernas de porcos criados nas regiões 
central e norte com uma alimentação especial (cevada, milho, frutas e restos de queijos). Maturado normalmente por entre 6 a 12 meses. 
Páprica: especiaria obtida de uma variedade de pimentão originária da américa central que é seco e moído. existem 3 tipos de páprica, a doce, a 
picante e a defumada. 
Pepperoni: variedade ítalo-americana do salame. Feito com carne de porco e carne bovina, os pepperoni são descendentes dos salames 
apimentados italianos como o salsiccia de Nápoles. 
Pisco: aguardente chileno (também comum no peru) proveniente da destilação do mosto de uvas. 
Xarope: mistura de água e açúcar na proporção 50/50 usada para adoçar bebidas. Outros ingredientes podem ser adicionados para saborizar o 
xarope.  
Zimbro: pseudofruto produzido por diversas espécies de arbustos do genero Juniperus encontrados em toda a Europa e América do Norte. 
Comercialmente o zimbro é encontrado na Italia, Croácia, Estados Unidos e Canadá. 

O Fontaine Burger N’ Bar nasceu em outubro de 2015 com o nome de 
Fontana Prime Burger e foi fundado por Arthur Felipe Calderaro. O nome foi 
alterado em 2017 devido a registro de marca junto ao INPI (Instituto Nacional 
de Marcas e Patentes). Hoje o nome é uma marca registrada, de propriedade 

da A F Calderaro Foods Eireli. Arthur ainda está à frente da empresa e é o 
único proprietário. É ele quem cria todas as receitas de hambúrgueres e 

drinks do cardápio.

http://WWW.FONTAINEBURGER.COM.BR

