
Bar…Tô Restaurante e Hamburgueria
A novidade vintage da Vila Mariana

Aberto a pouco menos de 3 meses, o Bar…Tô já faz parte da rotina do bairro, atendendo o 
público desde o horário do almoço até o happy hour ou jantar.

Localizado em um bairro privilegiado, com fácil acesso, o restaurante conta com um 
cardápio variado entre pratos preparados em culinária brasileira, hambúrgueres gourmet e 
generosas porções, além de drinks famosos e as deliciosas caipirinhas da casa.

O ambiente é decorado a moda vintage, com cartazes de época espalhados pelo local e tem 
até uma juke box para os momentos de nostalgia e boa música dos anos 50, 60, 70 e 80, excelente 
para se reunir com a família e amigos, inclusive com o seu pet! O restaurante conta com uma área 
reservada para os amigões e seus donos, ótimo para os frequentadores dos inúmeros parques da 
região. 

O toque especial está no nome do estabelecimento, uma homenagem ao gatinho de 
estimação dos filhos dos proprietários Andrea e Roberto, o Bartolomeu, carinhosamente apelidado 
de Bar…Tô e eternizado no logotipo que faz parte de toda a comunicação da casa.

O Bar…Tô é um restaurante e hamburgueria, aberto de segunda à 
sexta das 11:30 às 15:00 e das 18:00 às 23:00, aos sábados vai direto das 
11:30 até às 23h  e aos domingos somente no almoço, das 11:30 às 15:00. 
Excelente localização, acessibilidade, espaço para pets, aceita todos os 
cartões de crédito e ticket. Já possui serviço próprio de entrega, através do 
próprio website ou pelos principais apps de delivery: iFood, Rappy, UberEats.

Faça a sua reserva para Aniversário, Confraternização ou Eventos: 
93000-7813/5083-9800 ou pelo 
email: bartorestauranteburguer@uol.com.br

Confira o nosso cardápio, fotos do espaço ou peça pelo site:
www.bartorestauranteburguer.com.br

RUA FLÁVIO DE MELO, 18 - VILA MARIANA  L 93000-7813
visite nosso website: www.bartorestauranteburguer.com.br

Siga-nos em nossas redes sociais:
E Facebook/bartorest   Q Instagram/barto2019r

Confira as próximas 
atrações do Bar...Tô:

Entre os pratos da casa, destacam-se o Bombom de 
medalhão ao Jack Sparrow, a feijoada de sábado e os 
deliciosos hambúrgueres com pães variados a escolha 
do freguês.

Os eventos e comemorações também fazem parte do 
espaço: conta com projetor e telão, ótimo para 
apresentações e transmissão de jogos; aceita reserva 
para confraternizações de empresas e até oferece o 
bolo ao aniversariante que escolher o Bar..Tô para o seu 
dia especial (confira as regras da casa).


