
Cerverjas Especiais

(Tem um sabor cítrico, refrescante e 
surpreendente.)

(Doce, encorpada e refrescante. Uma 
combinação exótica que, além do mel das 
ores das laranjeiras, é feita a partir dos 

melhores maltes de cevada e trigo)

Heineken 330ml   $ 5,90

Skol Beats Senses  313ml   $ 8,90                           

Witbier belga: feita de trigo, de cor clara e 
turva. As sementes de coentro e raspas de casca 
de laranja, lhe conferem um gosto refrescante e 

suave, e ao mesmo tempo doce e levemente 
cítrico. É a cerveja de trigo mais popular da 

Bélgica.

(É a cerveja número 1 na Europa! Com 
ingredientes 100% naturais, sem 

conservantes: com uma fórmula simples e 
perfeita: água, malte, lúpulo e nada mais.)

Colorado Ribeirão 600ml  $ 14,90                           

 

Eisenbahn Pilsen 355ml   $ 4,90                           
(Cerveja com excelente equilíbrio entre o 

amargor e o doce, ótima drinkability, 

Petra Puro Malte 355ml   $ 4,90                           

cor dourada e aromas e sabores incríveis de 
malte e lúpulo.)

Lúpulos nobres resultando em um amargor 
elegante e muito bem equilibrado ao corpo, 

leve dulçor e nota maltada, próprias de uma 
american lager puro malte. Refrescante e 

suave, sabor nal agradável.)

Cerveja Hoegaarden 330mL $ 14,90

(Suave e refrescante. É ideal para quem 
aprecia um brinde sem álcool, mas com 

sabor.)

Itaipava 0,0% Álcool 355ml   $ 4,90                           

(Pilsner lager premium, de baixa 
fermentação, de sabor balanceado e 
marcante, que tem suas origens em uma 
tradicional cervejaria chamada Den Hoorn,  
de 1366, uma das mais antigas do mundo.)

Cerpa Export 350ml   $ 12,90

(Criada em 1240 por clérigos da abadia de 
Leffe.É uma Belgian Blond Ale seca, com 
maltes selecionados que proporcionam uma 
cerveja encorpada e turva. Apesar do sabor 
levemente adocicado e refrescante, é possível 
notar a presença marcante do lúpulo.) 

(Tradicional cerveja de trigo, originária do 
sul da Alemanha. Extremamente leve e 
saborosa com notas de cravo e banana.)

Stella Artois 275ml   $ 5,50

Cerveja Leffe 330mL $ 18,90

(Brasileira elaborada com as mais 
consagradas técnicas europeias, matérias-
primas rigorosamente selecionadas e água 
com absoluto grau de pureza, resultando em 
uma cerveja de categoria premium.)

EisenBahn Weizenbier 355ml $ 9,90

Corona Extra 355ml   $ 8,90
(A cerveja mais popular do México, criada 
em 1925, é uma Premium American Lager 
com baixa graduação alcóolica, com sabor 
leve e refrescante.)

Bohemia Pilsen 355ml   $ 4,90
(Clara, leve e muito refrescante: uma cerveja 
para todos os momentos. Produzida com 
malte 100% importado e lúpulo Saaz, da 
República Tcheca. É uma das primeiras 
cervejas do Brasil.)

Itaipava Premium 355ml   $ 4,90
(Com uma maturação prolongada, desperta o 
aroma do malte, trazendo um sabor 
encorpado e equilibrado.)



Drinks e Coquetéis

Gin Tônica (gin, água tônica e suco de limão)                                                                     $ 18,90

Pina Colada (run, abacaxi e açúcar)                                                                                    $ 14,90

Whisky  Johnnie Walker Red Label  (clube da garrafa 30%)                                 $ 139

Vodka Sminorff (dose)                                                                              $ 4,90

Vodka Absolut  (clube da garrafa 30%)                                                      $ 129
Gin Tanqueray (dose)                                                                                              $ 9,90

Whisky  Black & White (dose)                                                                                            $ 6,90

Whisky  Black & White  (clube da garrafa 30%)                                                          $ 99

Sex on the Beach  (vodka, licor de pêssego, laranja, groselha e laranja)                              $ 14,90

Vodka Absolut (dose)                                                                                         $ 7,90

Run Bacardi (dose)                                                                                 $ 4,90

Manhattan (whisky bourbon, vermute doce, angostura e cereja)                                        $ 18,90

Vodka Ketel One (dose)                                                                                      $ 9,90

Tequila Jose Cuervo (dose)                                                                                                 $ 7,90

Margarita (tequila, licor contreau, limão e sal)                                                                   $ 16,90

Aperol Spritz (espumante brut, aperol, água tônica e laranja)                                            $ 19,90

Dry Martini (gin, vermute seco, twist de limão e azeitona)                                                $ 16,90

Vodka Sminorff   (clube da garrafa 30%)                                              $ 79

Whisky  Johnnie Walker Red Label (dose)                                                                          $ 8,90

Boulevardier (whisky bourbon, campari, vermute doce, laranja e cereja)                            $ 18,90

Cachaça Ypioca 150 anos (dose)                                                              $5,90
Cachaça Ypioca Ouro (dose)                                                                      $3,90

Campari (dose)                                                                                         $ 4,90

Licor Cointreau (dose)                                                                                                $ 8,90

Whisky  Johnnie Walker Black Label (dose)                                                               $ 13,90

Whisky  Jack Daniels (dose)                                                                                           $ 9,90

Taça de Espumante (do dia)                                                                                                    $ 19
Taça de Vinho Suave 150ml                                                                                                $ 9,90

Whisky  Johnnie Walker Black Label (clube da garrafa 30%)                            $ 219

Bartirinha (inspirada na caipirinha com cachaça, limão e melaço de cana)                           $ 6,90

Caipiroska de Morango (vodka, grenadine, morango e açúcar)                                            $ 14,90
Caipiroska (vodka, limão e açúcar)                                                                                        $ 8,90

Cosmopolitan (vodka, licor cointreau, limão e cranberry)                                                    $ 16,90
Mojito (run, limão, açúcar, hortelã e água gaseicada)                                                       $ 14,90
Daiquiri (run, suco de limão e açúcar)                                                                                 $ 14,90

Doses e Shots


