


Welcome to
CHELSEA

Um pedacinho de NY em Curitiba!

JOEY PIZZA

PORÇÕES

BURGERS

SALADAS

SOBREMESAS

SHAKES

DRINKS

BEBIDAS

CAFÉS

HAPPY HOUR

SANDUBAS





39,90

Pizza Pepperoni com 20 
cm de diâmetro. Molho de 
tomate, queijo mozzarella, 
pepperoni, manjericão e 
orégano.

39,90

Pizza Napolitana com
20 cm de diâmetro.
Molho de tomate, queijo
mozzarella, tomates
frescos e
manjericão. 39,90

Pizza Portuguesa com
20 cm de diâmetro.

Molho de tomate, queijo
mozzarella, presunto, 

cebola, azeitonas, ovo 
cozido e orégano.

39,90

Pizza Mozzarela com 20 cm de 
diâmetro. Molho de tomate, queijo 
mozzarella, manjericão e orégano.



BATATA FRITA

Mozzarella Sticks

29,90

19,90 29,90

Porção de 300g 
de batatas fritas 
condimentadas 
com blend de 
temperos do 
Chelsea.

Palitos de queijo mozzarella 
empanados na Panko, acompanha 
a maravilhosa geleia de pimenta 
Chelsea

ONION RINGS
29,90

Porção de 300g 
de Onion Rings 
artesanais 
condimentadas 
com blend de 
temperos do 
Chelsea.

FISH AND CHIPS
31,90

Tiras de 200g de 
tilápia empanadas 
com 150g de 
batatas fritas, 
condimentados 
com blend de 
temperos do 
Chelsea.

TIRAS DE 
FRANGO CROCANTE

29,90

Tiras de 300g de 
frango empanadas 
com crocante de 
flocos de milho e 
blend de temperos 
do Chelsea.

Combine!
sua porção ainda 
mais gostosa,
ADICIONE MOLHO!

5,00
5,00 5,00
mayo chelsea mOLHO 

BARBECUE
Chipotle

5,00
5,00 5,00

Maionese 
DEFUMADA

Blue Cheese Cheddar

4 unidades: 8 unidades: 



Combine!
sua porção ainda 
mais gostosa,
ADICIONE MOLHO!

5,00
5,00 5,00
mayo chelsea mOLHO 

BARBECUE
Chipotle

5,00
5,00 5,00

Maionese 
DEFUMADA

Blue Cheese Cheddar

american bbq ribs

31,90

4 ripas de costela assada 
e frita, temperada com 
Chelsea Dry Rub e coberta 
com barbecue. Acompanha 
molho honey mustard.chicken AND CHIPS

33,90

Deliciosas tiras de frango 
crocante empanadas. 

Acompanham batatas fritas 
condimentadas com blend 

de temperos do Chelsea.



Combine!
sua porção ainda 
mais gostosa,
ADICIONE MOLHO!

5,00
5,00 5,00
mayo chelsea mOLHO 

BARBECUE
Chipotle

5,00
5,00 5,00

Maionese 
DEFUMADA

Blue Cheese Cheddar

CHEDDAR FRIES

31,90

Batata frita coberta
com generosa camada 
de cheddar.

chili FRIESspicy FRIES

31,9031,90

Batata frita coberta 
com queijo muçarela, 
carne chili mexicana e 
jalapeños.

Batata frita feita com 
tempero especial da casa, 
um toque de páprica picante, 
gergelim e sour cream. 

BACON CHEDDAR FRIES

31,90

Batata frita coberta
com generosa camada 
de cheddar e bacon 
crocante.



combo #bff
39,90

Cheese Burger (150 gr Short Rib, 
queijo prato, tomate assado, alface 
americana e Mayo Chelsea. ) 
+ Fritas +
Brinde



Burgers

Combine!
SEU BURGER MUITO BEM ACOMPANHADO! 
adicione AO SEU PEDIDO:

6,00
batata frita

12,90

milk shake 
FLOCOS CREME 
MORANGO e CHoco

6,00
fatias de bacon

JOEY’S SPECIAL
49,90

Dois Burgers, cada um com
150 gr Short Ribs, queijo

prato, queijo cheddar,
barbecue e Mayo Chelsea.

chelsea surf’n turf

jack burger

39,90

37,90

150 gr Short Ribs com camarão, 
queijo prato, espinafre, amêndoa 
defumada e molho jack.

150 gr Short Ribs, queijo cheddar, 
tomate assado, alface americana, 
onion ring, bacon, molho picante de 
Jack Daniel’s e Mayo Chelsea.

cheese burger

ny    pickles

29,90

39,90

150 gr Short Rib, queijo 
prato, tomate assado, alface 
americana e Mayo Chelsea.

150 gr de Short Ribs, bacon, 
queijo prato, tomate assado, 
alface americana, pickles de 
pepino empanado, mostarda
e Mayo Chelsea.

OPÇÃO VEGETARIANO
EM TODOS OS BURGERSDO CARDÁPIO



Burgers

gorgonzola  burger

33,90

Hambúrguer de carne no blend 
do Chelsea, 150 gr Short Rib, 
creme gorgonzola, maravilhosa 
cebola roxa marinada, tomate 
assado e alface americana e 
Mayo Chelsea.

chicken burger

29,90

Peito de frango empanado, 
bacon, queijo prato, tomate 
assado, alface americana e 
Mayo Chelsea.

Combine!
SEU BURGER MUITO BEM ACOMPANHADO! 
adicione AO SEU PEDIDO:

6,00
batata frita

12,90

milk shake 
FLOCOS CREME 
MORANGO e CHoco

6,00
fatias de bacon

Ben’s Burgers

29,90

Dois mini-hambúrgueres, cada um 
com 70 gr Short Rib e queijo em 
pão pequeno. Acompanham fritas. 

PEPPERONI  burger

39,90

150 gr Short Rib, bacon, fritas 
com ketchup e pão coberto com 
queijo muçarela, pepperoni e 
manjericão.

OPÇÃO VEGETARIANO
EM TODOS OS BURGERSDO CARDÁPIO

Dream cheese burger
39,90

150g de short ribs, mix de 
queijo derretido com cheddar 

dentro da onion rings e 
pedacinhos de bacon crocante.



Sandwíches
the ross sandwich

39,00
Delicioso sanduíche 

de peito de peru na baguete de 
provolone, acompanha maionese 

defumada, amendoas salgadas rúculas, 
tomate cereja, muçarela de búfalas 
e cebola roxa. Acompanha batatas 

rústicas.

steak sandwich

33,00

Deliciosas tiras de Steak com o 
tempero Chelsea, uma camada de 
queijo mussarela derretida, pepino 
picado, alface romana, maionese 
defumada, servidos na baguete de 
provolone. Acompanham batatas 
rústicas.

chicken sandwich

29,90

Deliciosas tiras de frango, com uma 
camada generosa de queijo muçarela 
alface, cebola roxa, tomate, maionese 

defumada, servido na baguete de 
provolone. Acompanha batatas rústicas.

chelsea club

42,00

Burger de 150 gr Short Rib empanado com 
queijo cheddar, acompanhado de batatas 
fritas, salada, pão macio e Mayo Chelsea, 

finalizado com bacon e queijo prato  
gratinado. Acompanha Cream Cheese.

Central perk sandwich

18,00

Delicioso Panini de peito de 
peru com muçarela de búfalas, 
levemente gratinado na 
manteiga.



chelsea salad

34,90

Hambúrguer de carne no blend 
do Chelsea cortado em tiras, 

tomate cereja, amendoas 
laminadas, pickles de cebola 

roxa, mix de folhas, molho grill, 
molho mediterrâneo.

brighton salad

34,90

Tiras de peixe empanadas, 
mix de folhas, pickles de 

cebola roxa, tomate, nozes, 
molho mediterrâneo e limão.

MONICA’S
DIRTY salad

34,90

Mix de folhas, pera 
grelhada, nozes, 

gorgonzola e molho 
mostarda e mel.

caesar salad

29,90

Peito frango tiras, alface 
romana, croutons, molho

caesar e parmesão.

Saladas

*Troque por 
peixe grelhado 

R$ 5,00.



Shakes

milk shake

16,90

Sorvete batido 
com leite. 

Escolha seu sabor:
creme, morango, 

chocolate e flocos.

kinder shake

29,90

Sorvete de creme 
batido com 
leite e leite em 
pó, ganache de 
chocolate preto, 
brigadeiro de 
Ninho, chantilly
e Kinder Bueno.

NUTELLA shake

29,90

Sorvete de creme 
batido com leite,
Nutella, chantily
e uma Nutella 
B-Ready.

Rachel &
Chandler’s
cheesecake shake

29,90

Sorvete de morango 
batido com leite, coberto 
com fatia de cheesecake, 
calda de frutas 
vermelhas e chantilly.

Princess 
consuela
banoffee 
Hammock SHAKE
29,90

Sorvete de creme batido 
com leite, banana e 
doce de leite, biscoito 
maisena, canela e 
chantilly.

#bff shake

39,90

Sorvete de creme batido 
com leite, chantilly e 

decorado com moldura 
amarela ou sofá de 

chocolate.

Combine!
ADICIONE UMA MOLDURA OU SOFÁ DE 
CHOCOLATE NA SUA SOBREMESA OU SHAKE 9,00



OMG TWIX
PANCAKES

39,90

3 panquecas americanas, 
ganache, calda de caramelo salgado, 
crocante de caramelo e Twix.

OMG oreo
PANCAKES

39,90

3 panquecas americanas,
calda de creme, ganache e Oreo.

OMG TWIX
PANCAKES

32,90

3 panquecas americanas, ganache, 
calda de caramelo salgado, 
crocante de caramelo e Twix.

OMG OREO 
PANCAKES

32,90

3 panquecas americanas, calda de 
creme, ganache e Oreo.



Panquecas

Sobremesas

8,00

adicione uma
bola de sorvete

em sua sobremesa

nutella dream

25,90

16,90

3 Panquecas 
com Nutella, 
KitKat e calda de 
chocolate.

1 Panqueca com 
Nutella, KitKat 
e calda de 
chocolate.

banana delish

25,90

3 Panquecas com
doce de leite, 
banana, paçoca e 
chantilly.

sweet love

19,90

3 Panquecas com 
brigadeiro de 
Ninho, morangos 
e suspiro.

american
pancakes
19,90

3 Panquecas com
mel, manteiga e
flor de sal.

double brownie

29,90

Brownie acomodado no 
ganashi coberto com calda de 
chocolate, acompanha uma 
bola de sorvete de chocolate e 
farelo de brownie

torta maçã e banana

29,90

Torta de maçã e banana, 
farelo de paçoca, sorvete 

de creme e calda de 
caramelo salgado.waffle com

morango e nutella

25,90

Waffle com Nutella, 
morango e chantilly.

Mini browniEs

12,90

4 Mini Brownies 
com calda de 

chocolate.Churros waffle

12,50

Palitos de waffle com 
açúcar e canela servido 
com doce de leite.

16,90

1 Panqueca com
doce de leite, 
banana, paçoca e 
chantilly.

12,90

1 Panqueca com
mel, manteiga e
flor de sal.

12,90

1 Panqueca com 
brigadeiro de 
Ninho, morango 
e suspiro.





Drinks
SANGRIA TACA

25,90

Framboesas e 
mirtilos com xarope 
de cranberry, vinho 
rose e soda.

TAÇA DE VINHO
19,90

Taça vinho
tinto ou branco.

Jarra de sangria

69,90

Framboesas e mirtilos 
com xarope de 

cranberry, vinho rose 
e soda.

Todas as caipiras podem ter a opção SAQUE.

MOSCOW mule

29,90

Vodka, limão, refrigerante de 
gengibre, espuma gengibre 
e gelo.

CAIPIRA MORANGO 
COM HORTELÃ
25,90

Vodka, morango, hortelã, 
açúcar e gelo.

CAIPIRA CÍTRICOS 
COM MEL

25,90

Vodka, limão 
thaiti, limão 

siciliano, laranja, 
mel, açúcar e 

gelo.

CAIPIRA LIMÃO
SICILIANO

25,90

Vodka, limão siciliano, 
manjericão, açúcar e 

gelo.

Morango com 
maracujá

25,90

Vodka, morango, 
maracujá, mel, 
açúcar e gelo.

Mire Sweet TEA

29,00

Gin Friends, suco 
de limão, xarope de 

hibisco, morango, chá 
de frutas vermelhas e 

folhas de hibisco.

Gin Tônica

Gin Friends, 
Tônica, limão e 

alecrim.

29,00

APEROL SPRITZ

29,90

Aperol, 
espumante, água 
com gás,  rodela 

de laranja e gelo.

Green apple

Gin Friends, 
Tônica, suco de 
limão e xarope 
da maça verde.

29,00
OMG pink GIN

35,00

Gin Alejo artesanal 
Rosa, Suco limão, 

xarope de melancia.



Bebidas
ÁGUA MINERAL

COCA COLA

COCA COLA zERO

GUARANÁ

GUARANÁ ZERO

SCHWEPPES CITRUS

TÔNICA

5,00

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

Soft Drinks

Sucos e             
Lemonade         

suco natural 10,90

11,90pink lemonade

Sabores: abacaxi com hortelã, 
morango, laranja, limão.

Suco de limão, xarope sabor 
Cranberry, água e gelo.

Mate Batido

Coca 
Saborizada

mate batido
Sabores: natural, cranberry, limão siciliano.

9,90

Cherry

Vanilla

10,90

10,90

Sodas

soda italiana

CRAFT SODA 

Água mineral com gás, gelo e saborizante.
*Consulte os sabores disponíveis.

Água mineral com gás, gelo e combinação de 
saborizantes.
Sabores: Morango com Laranja, Kiwi com 
Banana verde e Tangerina com Pêssego. 

11,90

13,90

Chopp

CervejasCoca Cola com saborizante:
Long neck

pilsen eisenbahn 

indian pale ale swamp

13,90

16,00

eisenbahn pilsen

eisenbahn pale ale

estrella galicia pilsen

estrella galicia red vintage

estrella galicia black coupage

estrella galicia reserva especial

estrella galicia zero

estrella galicia zero tostada

estrella galicia black zero

estrella galicia sem glÚten

11,90

14,90

14,50

28,00

28,00

28,00

15,00

17,90

17,90

28,00

eisenbahn IPA 14,50



Cafés

Cafés Gelados
15,00

400 ml espresso com leite batido
com gelo e decorado com
calda de chocolate.

capuccino gelado

19,00

Espresso com mini brownie, 
sorvete de chocolate
e chantilly.

espresso mokolate

14,00

Dose de espresso com tônica.
espresso tônica

Chocolates
13,00

180 ml de cacau em pó com leite vaporizado
e marshmallows tostados.

CHOCOLATE QUENTE COM 
MARSHMALLOWS

13,00

180 ml de chocolate cremoso com leite.

CHOCOLATE QUENTE 
cremoso

12,00

Cacau batido com leite e gelo, decorado com
calda de chocolate e chantilly. 

CHOCOLATE gelado

11,00

120 ml de espresso, leite, canela, chocolate 
em pó 50% cacau.

capuccino

7,00

Espresso com fina camada de espuma 
de leite. 

machiatto

9,00

180 ml de espresso com leite.
latte

7,00

120 ml de café suave. 
americano

6,00

60 ml café suave.
carioquinha

6,00

60 ml café forte.
lungo

6,00

25 ml café extra forte.
ristretto

6,00

40 ml café forte.
espresso

13,00

Espresso com leite e calda de
chocolate. 

mocha

Tradicionais
8,00

2 doses de espresso, café forte.
duplo

13,00

120 ml de espresso com leite com borda de 
Nutella.

capuccino com nutella

10,00

Espresso com fina camada de espuma de 
leite com borda de Nutella.

Machiatto com Nutella



19,90

Espresso com 
leite, doce de leite, 
canela e chantilly 
servido em copo 
edição especial 
Friends.

Churros Latte

19,90

Espresso batido com 
gelo, leite, cacau 
em pó, calda de 
chocolate e chantilly 
servido em copo 
edição especial 
Friends.

Frappuccino
Chocolate

19,90

Servido em copo 
edição especial 
Friends.

CHOCOLATE
QUENTE 
cremoso



A melhorhora do dia!

HAPPY HOUR 
de segunda à sexta
17h às 20H
*somente para consumo no restaurante



de 29,90    por  20,93batata frita

tiras de frango crocantes

fish & chips

de 29,90    por  20,93

de 31,90    por  22,33

Porções



WWW.CHELSEAburger.COM.BR

@CHELSEABURGER.BR

2020


