
como tudo 
começou...

O Restaurante Container é uma empresa familiar, que 
começou em 1998, uma ideia inovadora, até então única 
foi o primeiro restaurante em container do Brasil. De lá 
pra cá, não se vê mais o antigo Container que deu nome 
ao Restaurante, mas ainda encontra seu idealista Nicanor, 
sua esposa Samira e seu Filho Lucas.

Lucas Possamai, apaixonado pela gastronomia, se 
identificou com o negócio do pai, cursou Faculdade de 
Administração e fez MBA em Gestão de Restaurante. Hoje 
é o responsável pelas novidades que busca em outros 
países, visitando renomados restaurantes e 
hamburguerias internacionais.

Levando em conta a importância de prestar serviços 
de qualidade aos seus clientes, enriqueceu ainda mais o 
que já tinha aprendido com seu Pai inovando com 
diferentes pratos, ingredientes selecionados, saudáveis e 
de grande qualidade.

A Imprensa inclui o Restaurante como  destaque em 
"Serviços de Alta Qualidade e na Excelência e Qualidade 
Empresarial", garantido por fortes premiações como 
TripAdvisor e Melhores do Ano, bem como várias outras 
publicações impressas.

Premiado consecutivamente desde 2016.

NOSSAS
PREMIAÇÕES

CERTIFICADO DE    
EXCELÊNCIA - TRIP ADVISOR

Premiação que reconhece o serviço de 
alta qualidade prestado por 
estabelecimentos no setor de turismo e 
hotelaria em âmbito internacional.

Nossa pontuação sobe conforme 
avaliações de usuários no TripAdvisor.

MELHORES DO ANO

Premiação com intuito de valorização de 
produtores nacionais, reconhecendo sua 
excelência e qualidade empresarial, 
incentivando a constante melhoria dos 
serviços oferecidos.
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wave   
400g de fritas especiais e crocantes 
com corte ondulado 

Bacon & Cheddar   
nossa wave coberta com creme de 
cheddar caseiro e cubos de bacon

Garlic & Cream    
com cobertura de cream cheese, 
alho tostado e cebolinha verde

Garlic & Cream 

bacon & cheddar

temos fritas para 

todos os gostos, 

difícil é ESCOLHER 

apenas uma porção



Saborosas entradinhas para você se deliciar

Pasteizinhos de Carne
receita da vovó • 06 un

Pasteizinhos Napolitanos
recheio de queijo fundido, com 
um toque de parmesão e orégano • 06 un

Lula à Dorê
sequinhas e servidas com molho tártaro

Camarão Crocante
selecionados e empanados, 
servidos com molho tártaro

FISH & CHIPS
iscas crocantes de peixe, servidas com fritas

SEAFOOD SELECTION
porção de camarão empanado, lula empanada,   
isca de peixe e fritas, servidos com molho tártaro

SEAFOOD SELECTION



the famous

N

N

container 
burgerS

N

nossos famosos burgers artesanais 
produzidos com ingredientes 
selecionados e de qualidade

r r



container
burgerNi
burger artesanal grelhado, 
queijo derretido, cebola roxa, 
alface, tomate, picles 
e a nossa maionese

2 burgers, duplo queijo, alface, 
tomate, cebola roxa, picles, bacon 
crocante, barbecue e

a nossa maionese

uESCOLHA O PÃO 
DO SEU BURGER

Da casa  •  Australiano  •  Tradicional

f
x

o      p

burger artesanal grelhado, molho 
de tomate italiano, presunto de 
Parma, queijo derretido e rúcula



burger artesanal grelhado, queijo 
derretido, cebola crocante, barbecue 

e a nossa maionese

burger artesanal grelhado, 
molho cheddar e cebola no 

shoyo

uESCOLHA O PÃO 
DO SEU BURGER

Da casa  •  Australiano  •  Tradicional
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burger artesanal grelhado, 
queijo derretido, alface, 
tomate, bacon crocante e a 
nossa maionese



Veggie Burger
burger vegetariano de grão de 
bico e especiarias, tomate, 
cebola no shoyo e 
alface americana

Camarão 
Burger
receita exclusiva de burger 
de camarão crocante, 
cream cheese, cebola roxa 
e alface americana

burger crocante de peito 
de frango, queijo derretido, 
tomate, alface americana e 
maionese artesanal
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SUPER
CHAPEADOSH

grelhadoS nobreS à escolha, generosamente 
cobertos com fritas e cebola crocante, 
servidoS com vinagrete, farofa da casa e 

pãezinhos de alho

9Mount Everest • picanha

K2 • filé de frango 

Andes • baby beef
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Burger Kids
burger artesanal grelhado 
e queijo derretido

      mENU

KIDS
PORÇÕES ELABORADAS 

NA MEDIDA CERTA PARA 

OS PEQUENOS 

i

Taça Kids
sorvete de baunilha ou 
chocolate, com calda 
de chocolate, chantilly 
e tubete de chocolate


