


TRIPLE PLAY  R$37,90 
Combinação especial dos nossos três starters 
favoritos! Generosa porção de chicken crispers®, 
boneless buffalo wings e southwestern eggrolls 
acompanhados dos molhos honey mustard, blue 
cheese e avocado ranch.

SOUTHWESTERN EGGROLLS   R$ 22,90
Rica combinação de frango defumado, feijão preto, 
milho, queijo, pimentão e espinafre envoltos por 
uma especial tortilla crocante. Servidos com o 
incomparável molho avocado ranch.

BOTTOMLESS TOSTADA CHIPS   R$ 18,90
A combinação perfeita de nossas exclusivas chips 
crocantes, servidas com a nossa house made 
salsa. Perfeitas para degustar com um chopp 
brahma bem gelado!
  
CHILI CON QUESO   R$ 23,50
Exclusiva receita Chili’s. Cheddar derretido com 
suculentos cubinhos de carne temperada, servidos 
com chips crocantes para mergulhar.

TEXAS CHEESE FRIES   R$ 25,50
Generosa porção de batatas fritas cobertas com 
mix de queijos derretidos, jalapeños e bacon. 
Acompanha molho ranch.

CHICKEN QUESADILLAS   R$ 26,90
Deliciosas quesadillas de frango recheadas com 
cebola grelhada e queijo jack derretido. Servidas 
com sour cream e pico de gallo.

FRIED MOZZARELLA   R$ 21,90 
Palitos crocantes de mozzarella empanados. 
Acompanhados de nossa exclusiva salsa 
marinara.

CLASSIC NACHOS   R$ 27,90
Nossos deliciosos nachos cobertos com mashed 
black beans, chili queso, jalapeños e queijo. 
Servidos com pico de gallo e sour cream.

Com frango  R$ 34,90
Com carne  R$ 36,90

PARA
COMECAR

WING IT ON
™
     

Wings feitas a sua maneira!

BONELESS BUFFALO WINGS   R$ 23,90
Deliciosos pedaços de peito de frango regados 
com wing sauce e servido com nosso exclusivo 
molho blue cheese e palitos de aipo.

WINGS OVER BUFFALO®   R$ 23,90
Nossas incomparáveis sobreasas de frango 
regadas com wing sauce. Servido com o molho 
blue cheese e palitos de aipo.

BONELESS BUFFALO CHICKEN SALAD   R$ 30,50
Delicioso peito de frango empanado regado ao 
wing sauce, mix de folhas frescas combinada 
com pedaços de blue cheese, cubinhos de bacon, 
cenoura, tiras crocantes de tortilla e pico de gallo. 
Servido com molho ranch.

GRILLED BBQ SALAD   R$ 30,50
Suculento peito de frango grelhado servido sobre 
um mix de folhas frescas, queijo cheddar, cubinhos 
de bacon, relish de milho, pico de gallo e tiras 
crocantes de tortilla, com um toque especial do 
nosso exclusivo molho barbecue e acompanha 
molho ranch.

Troque o peito de frango por :
Fraldinha  R$ 32,50 
Camarão R$ 32,50

CAESAR SALAD  R$ 29,50
Generosa porção de alface romana fresca, 
temperada com nosso exclusivo molho caesar, 
servida com croûtons, parmesão e tiras de frango 
grelhado.

Troque o frango por camarão – R$ 32,50

QUESADILLA EXPLOSION SALAD   R$ 32,90
A combinação perfeita de frango marinado, folhas 
frescas, tomate picado, mix de queijo, relish de 
milho e tiras crocantes de tortilla. Acompanhado de 
quesadilla de queijo e molho balsâmico.

CHILI’S TERLINGUA CHILI
Inspirado na receita original dos chef’s de Terlingua 
– Texas. Combina cubinhos de carne cozida em 
fogo baixo, cebola, um toque de pimenta especial e 
queijo. Impossível resistir!!!

Pequena R$ 12,90
Grande   R$ 15,90

CHILI’S SOUP AND SIDE SALAD   R$ 22,90
Deliciosa sopa do dia acompanhada da nossa
saborosa house caesar salad ou da refrescante
house salad.

SOUP OF THE DAY
Deliciosa sopa do dia servida em dois tamanhos à
sua escolha.

Pequena R$  9,50
Grande R$  12,50

SIDE SALAD   R$ 15,90
House caesar salad
House salad

SALADAS & SOPAS

BONELESS BUFFALO CHICKEN SALAD

QUESADILLA EXPLOSION SALAD

SOUTHWESTERN EGGROLLS

TRIPLE PLAY

legenda
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CHICKEN RANCH SANDWICH   R$ 24,90
Peito de frango à milanesa com um toque dos 
molhos wing e ranch, servido com alface e tomate.

GRILLED CHICKEN SANDWICH   R$ 23,90
Peito de frango marinado, grelhado, acompanhado 
de bacon defumado, alface, tomate, queijo suíço e 
nosso exclusivo molho honey mustard. 

SMOKED TURKEY SANDWICH   R$ 24,90
Peito de peru defumado, queijo suíço, maionese, 
alface e tomate.
 

SMOKED TURKEY SANDWICH COMBO   R$ 23,90
Metade do exclusivo smoked turkey  e sua escolha 
de sopa do dia ou house salad. 

PHILLY CHEESE STEAK SANDWICH   R$ 27,90
Steak grelhado e fatiado , servido com cogumelos 
salteados , cebola e queijo em um delicioso pão 
tostado.

Flavours like no place else! Nossos sanduíches são servidos com batatas fritas caseiras. 

BIG MOUTH BURGERS
®

Nossos hambúrgueres acompanham Home Style Fries.

PICANHA BURGER   R$ 26,90  
Exclusividade Chili’s Brasil! Suculento hambúrguer 
de picanha de 200 g, com maionese, alface, tomate, 
cebola, picles e queijo Jack. 

Acrescente bacon por R$ 3,00

BACON BURGER*   R$ 24,90
Hambúrguer de 200 g, coberto com bacon 
defumado, queijo cheddar, cebola, maionese, alface, 
tomate e picles.

OLDTIMER®*   R$ 21,90 
Nosso old fashioned burger!!!
Saboroso hambúrguer de fraldinha de 200 g com 
mostarda, alface picada, tomate, picles e cebola. 

Acrescente queijo cheddar por R$ 3,00

MUSHROOM-SWISS BURGER*   R$ 24,90
Delicioso hambúrguer de 200 g, com cogumelos 
frescos, queijo suíço, maionese, alface, tomate fatiado 
e picles.

BBQ RANCH BURGER*   R$ 24,90
Generoso hambúrguer de 200 g com bacon defumado 
e queijo cheddar, regado com nossos exclusivos 
molhos barbecue e ranch, acompanhado de alface, 
tomate e picles.

SANDUICHES

CHICKEN RANCH SANDWICH

BACON BURGER
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TRANSFORME SEU BURGER 

TRADICIONAL EM BURGER 

DE PICANHA POR + r$5,00

KICK BACK AN
D DIGIN!



BABY BACK RIBS R$ 41,90

½ RIBS  R$ 25,90

Nossas exclusivas Ribs temperadas 
com a sua escolha dos molhos: 

• Classic BBQ

• Honey Chipotle 

• Honey BBQ

FAJITAS
Trouxemos para o Brasil nossa especialidade! Nossas fajitas acompanham tortillas de trigo, 

guacamole, pico de gallo, mix de queijos e sour cream.

CLASSIC FAJITAS   R$ 39,90 
Delicioso steak fatiado ou frango marinado 
grelhado à perfeição! Servido sobre cebolas e 
pimentões salteados.    

PICANHA FAJITAS   R$ 43,90
Exclusividade Chili’s Brasil! O corte brasileiro 
favorito servido com cebolas e pimentões em 
chapa fumegante.

VEGGIE FAJITAS   R$ 34,90  
Exclusiva combinação de legumes grelhados e 
preparados com manteiga de alho.

CLASSIC CHICKEN FAJITAS

CLASSIC BBQ RIBS

FAJITA TRIO   R$ 42,90
Deliciosa combinação de steak marinado, 
frango grelhado e camarões salteados, servidos 
sobre cebolas e pimentões grelhados.

MUSHROOM JACK FAJITA   R$ 41,90
Suculento frango grelhado mergulhado em queijo 
jack, bacon defumado e cogumelos frescos 
salteados. Servido com cebola, pimentão e nossa 
deliciosa “house made salsa”.

COMBINACAO

PERFEITA
RIBS & CHICKEN COMBO   R$  42,90
Combinação perfeita de generoso peito de frango 
grelhado, bacon defumado, queijo e tomate 
acompanhado de uma metade das nossas Ribs 
originais triplamente temperadas com nosso exclusivo 
molho barbecue.

Servido com home style fries  e corn cob.

Pegue a
Tortilla

1

Dobre
ao meio

Como construir sua Fajita

Adicione os
ingredientes

de Fajita

OHHH BABY
BACK RIBS !!!

Nosso restaurante é conhecido mundialmente pela excelência no preparo das Ribs. Nosso processo caseiro de defumação 
com madeira pecã deixam as Ribs simplesmente tenras e deliciosas!

Nossas Ribs, acompanham home style fries e corn cob.  
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IN
STEAK FLAVOR!

THE ULTIMATE
IN

STEAK FLAVOR!

FLAME-GRILLED RIBEYE*   R$ 39,90
360 g do mais saboroso Ribeye, grelhado com 
os nossos temperos especiais e coberto com 
manteiga de alho. 

PICANHA*   R$ 45,50
Do jeito que o brasileiro gosta! Exclusivo corte de 
330 g de picanha, grelhado à perfeição! 

Mashed potato    R$ 7,90

Cogumelos sauté   R$ 7,90

Cebolas e pimentões grelhados  R$ 7,90

Home style fries   R$ 7,90

Feijão preto    R$ 7,90

Arroz branco    R$ 7,90

Arroz Chili’s    R$ 7,90

Corn cob (Milho no palito)  R$ 7,90

Brócolis ao vapor   R$ 7,90

Legumes grelhados   R$ 7,90

ACOMPANHAMENTOS

Troque

dois acompanhamentos 

por House Salad 

ou HOUSE Caesar Salad!

TUDO FICA MUITO MELHOR NA GRELHA

CHURRASCO*   R$ 36,90
280 g da mais suculenta fraldinha preparada ao seu
gosto. Acompanha molho chimichurri.

SOUTHWESTERN RIBEYE*   R$ 42,90
O corte preferido dos americanos! 360 g de um 
exclusivo corte de contrafilé, preparado ao melhor estilo 
southwestern. 

N.Y. STRIP*   R$ 41,90
Na medida certa para sua fome! 280 g de carne,
temperada à moda Chili’s. Irresistível!

GRILLED BEEF TENDERLOIN*   R$ 39,90 
240 g do mais macio e tenro filé mignon!

TOP SIRLOIN*   R$ 38,90 
Clássico americano, grelhado com nossos temperos
especiais, este corte de 260 g é de dar água na boca!

Grelhados a Perfeicao!
Nossos grelhados acompanham mashed potato, brócolis ao vapor e garlic bread.

* Fotos ilustrativas * Peso das carnes ‘‘in natura” e o ponto solicitado da carne pode causar perda de suculência e sabor .
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N.Y. STRIP



KID’S BURGER   R$ 17,50
Hambúrguer de 110 g com queijo em um delicioso 
pão tostado e acompanhado de nossas “home 
style fries”.
      

KID’S CRISPY   R$ 17,50
Três pedaços de frango, empanados ao estilo 
Chili’s e servidos com fritas.  
       

KID’S RIBS BASKET   R$ 20,50 
São três suculentas costelinhas de porco ao molho 
barbecue. Acompanha fritas.

KID’S PENNE   R$ 17,50
Faça sua escolha entre molho Alfredo ou 
Marinara.

KIDS

PARCEIROS

CLASSICOS DO

FRANGO

saborosos

frutos
do mar

HONEY-CHIPOTLE CRISPERS®   R$ 24,90 
Simplesmente delicioso. Tenros pedaços de frango 
empanado e temperado com nosso exclusivo 
molho honey chipotle. Acompanha home style fries 
e corn cob.

GRILLED CHICKEN PLATTER   R$ 29,90
Saudável e saboroso peito de frango grelhado,
servido com arroz e legumes grelhados.

 
CHICKEN MONTEREY ®   R$ 32,90
Chili’s signature!!! Suculento peito de frango
temperado e grelhado à moda monterey, servido
com nosso exclusivo molho barbecue, queijo,
bacon e tomate. Acompanha mashed potato e
legumes grelhados.

COUNTRY-FRIED CRISPERS®   R$ 24,90
Suculento peito de frango empanado, extra 
crocante, servido com home style fries e corn cob.

GRILLED FISH OF THE DAY   R$ 32,90
Pescado do dia temperado e grelhado à perfeição, 
servido com arroz e legumes grelhados.

GRILLED SALMON W/GARLIC & HERBS   R$ 36,50
230 g do mais fresco filé de salmão, finamente
temperado e servido com arroz e legumes 
grelhados.

GRILLED SALMON WITH GARLIC & HERBS

CHILI’S PASTA   R$ 29,50
Generosa porção de penne mergulhado em um de
nossos exclusivos molhos Alfredo ou Marinara, é só
escolher!

Adicione:
Frango à moda southwestern       R$ 34,50
Camarão à moda southwestern   R$ 36,50

BEBIDAS
CHOPP
Brahma     R$ 7,00  
Brahma Black     R$ 7,00
Stella Artois    R$ 9,00

LONG NECK
Bohemia    R$ 6,90
Malzbier    R$ 6,90
Brahma Extra    R$ 6,90
Stella Artois    R$ 9,00
Budweiser    R$ 9,00

SEM ÁLCOOL 
Kronenbier    R$ 6,50

FREE  REFIL (o refil é individual) 
Pepsi     R$ 5,85
Pepsi Light    R$ 5,85
Guaraná    R$ 5,85
Guaraná Diet    R$ 5,85
Soda Limonada    R$ 5,85
Sukita     R$ 5,85
Ice Tea     R$ 5,85

OUTROS 
Pepsi Twist (Lata)   R$ 4,00
Pepsi Twist Light (Lata)    R$ 4,00
H2OH     R$ 5,00
Água Tônica (Lata)   R$ 4,00
Lipton Chá Verde (Lata)   R$ 4,00
Lipton Ice Tea (Lata)   R$ 4,00
Água sem Gás    R$ 3,50
Água com Gás    R$ 3,50
Suco de Laranja natural   R$ 6,00
Suco de polpa de fruta   R$ 6,00
Kero Coco 330ml   R$ 6,00
Smirnoff Ice                                                 R$ 9,00
                                                                      R$ 9,00
                                                                      R$ 9,00

SMOOTHIES 
Banana Split     R$ 16,90
Molten Chocolate Chunk  R$ 16,90
Creamsicle Classic   R$ 16,90
Strawsicle    R$ 16,90
Mochaccino    R$ 16,90

 
                 Expresso                R$ 3,50

PEPPE
R

IN SOM
E

FLAVOR

HONEY-CHIPOTLE CRISPERS

GRILLED SALMON
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Procon 151

Defesa do consumidor – SP (11) 3862-9844

Vigilância sanitária – SP (11) 3017-2093

Verifique a forma de pagamento na entrada 
do restaurante, ou pergunte a um de nossos 

atendentes.



Chili’s Trivia
1. Por que as entradas do Chili’s eram originalmente servidas em cestas?
2. O que exatamente são “ChiliHeads”?
3. Por que há sempre uma imagem de cabeça para baixo em todos os Chili’s?

1. Elas permitiam que os garçons as empilhassem, sendo possível carregar até uma dúzia de cestas
de uma vez (não é tão legal deixar pessoas com fome esperando)!
2. Nós devemos todo o nosso sucesso a eles. Eles são a galera que trabalha duro e que temos
orgulho de chamar de equipe. E se você não consegue parar de comer nossas incríveis receitas,
cuidado - você talvez seja um Chillihead também;
3. Correm boatos de que alguém uma vez pendurou uma foto de ponta cabeça acidentalmente, e a
ideia pegou. Fique à vontade para se levantar e encontrar a foto dentro do Chili’s.

Por mais de 35 anos (ou mais de 1/3 de século), o
Chili’s tem dado as boas-vindas aos clientes com 

uma personalidade efervescente, servindo em 
cada visita uma experiência nova e deliciosa, com 
incríveis aperitivos, a mais ampla carta de bebidas 
e sobremesas simplesmente sensacionais! Todos 
os dias, servimos milhões de pessoas ao redor do 
mundo, celebramos muitas festas e também nos 

divertimos muito.

Hoje existem mais de 1.500 Chili’s em mais de 30 
países ao redor do mundo. Muita coisa mudou desde 

os primeiros dias em Dallas (Texas) em 1975, onde 
eram servidos apenas hambúrgueres com fritas 

em uma cesta de palha e as famosas tigelas com 
“Texas Red Chili”. Porém, ainda hoje buscamos 
trazer à mesa de cada cliente os sabores únicos 

das nossas receitas tradicionais inspiradas no estilo 
Southwestern,

Desta forma, você sempre poderá desfrutar dos 
nossos suculentos hambúrgueres, do chopp bem 

gelado e das margaritas que fizeram nossa fama, ou 
ainda saborear os “Chili’s Favorities”, as legendárias
Baby Back Ribs, as exclusivas fajitas ou os melhores 
steaks do mercado. Claro, com nossa extraordinária 

culinária, também cozinhamos muita diversão... 
seguindo sempre a risca o nosso slogan:

“Like no place else “
(Como em nenhum outro lugar)


