SEM ÁLCOOL

ALCOÓLICOS

CERVEJAS

Água sem gás • 310 ml

R$5

Gingibre Equilibrista • 355 ml

R$18

LONG NECK

Água com gás • 310 ml

R$5

Xeque Mate • 310 ml

R$16

Becks • 330 ml

R$11

Água de coco • 500 ml

R$10

R$11

R$17

R$18

Colorado Lager • 355 ml

Água de coco • Litrão

Five Drinks • 220 ml
Vinho Vivant • 269 ml

R$24

Stella Artois sem Glúten • 330 ml

R$10

Stella Artois • 330 ml

R$10

Spaten • 355 ml

R$ 9

Hoegaarden White • 330 ml

R$14

Taça de vinho tinto
Olaria • 200 ml
Sucopira • 300 ml

R$8,00

Amora e Morango
Graviola e Coco
Maracujá e Cajá
Pink Lemonade
Manga e Acerola

DRINKS
VEGAN

R$24

NEGRONI

R$31

PODEROSA

R$29

Vodka, xarope de rúcula e limão.

Sucopira Litrão

R$20

Consulte os sabores

Gin, vermouth e campari.
Rum, toranja e suco de laranja.

Baer Mate 350 ml
Baer Matcha 350 ml

Kombucha Brizzie

R$12
R$14

R$17

Hibisco com Jasmim e Frutas Vermelhas
Gengibre com Limão Siciliano
Maracujá Pérola do Cerrado
Baunilha do Cerrado e Pimenta Rosa

ELEGANT

R$32

MANGO!

R$29

Gin, purê de abacaxi e
cordial de siciliano com camomila.
Vodka, cordial de maracujá e
gengibre, limão siciliano e
purê de manga.

R$27

CRAUDI

R$33

Catuaba, limão, chá de maracujá,
cordial de gengibre e cítrico.

*Consulte para outras opções disponíveis

R$7
R$7
R$7

Taça Inﬁnu

Uma Witbier belga: feita de trigo, de cor clara e turva.
As sementes de coentro e raspas de casca de laranja,
utilizadas em sua produção, lhe conferem um gosto
refrescante e suave, e ao mesmo tempo doce e levemente cítrico.
13

LIBIDO

Gin, mate, limão e cordial de
gengibre e laranja.

Guaraná 350 ml
Pepsi 350 ml
Soda Limonada 350 ml

R$ 17

4,9%

Colorado Appia • 300 ml

R$13

Uma combinação exótica que, além do mel das laranjeiras, é feita a partir da melhor cevada, trigos maltados e nossa exclusiva levedura de alta fermentação.
Doce, encorpada e refrescante.
10

R$8

ABV

ABV

5,5%

MAIS CERVEJAS NO VERSO

CARTA DE CERVEJAS ESPECIAIS
CERRADO BEER

Patagonia

Colorado

Amber Lager • 740 ml

R$25

A cor marrom acobreada e o sabor equilibrado de malte e
lúpulo. Os maltes Melanoidin, Carared e Carapils usados em
sua produção, lhe conferem um aroma sutil de caramelo e
boa formação de espuma.
13,5

ABV

R$14

O aroma cítrico e a cor clara desta cerveja são características tradicionais das Witbiers. As notas de laranja, limão e
abacaxi equilibram perfeitamente o aroma e o sabor refrescante e pouco adocicado desta cerveja.

R$24

Foi a primeira India Pale Ale produzida no Brasil e é baseada na fórmula utilizada pelos soldados ingleses em sua
longa viagem marítima até a Índia. Detalhe: com um toque
especial da rapadura. Ela acompanha muito bem com
pratos fortes como pratos picantes e queijo gorgonzola.
45

ABV

R$24

Uma mistura de lúpulos americanos com toque especial da
rapadura conferem a essa cerveja um delicioso equilíbrio
entre o sabor do malte e as notas cítricas do maracujá. O
resultado? Um amargor potente e persistente.
ABV

Growler Bracitorium

3,9%

R$27

Uma união da tradicional receita belga das cervejas de trigo
com especiarias diversas, que criam um sabor suave com
fundo amargo. Seu aroma é picante, lembrando pimenta
jamaicana e sua refrescância é ideal para os dias mais quentes.
20

ABV

ABV

9%

Buraqueira • Double Brown Ale • 473 ml R$35
Cerveja escura com amargor destacado, duradouro e levemente caramelada. Notas que remetem a café, maltes torrados e sutilmente amadeirados, resultando em sabor intenso
e de média complexidade. Maturada com café 100% arábica
80

ABV

8%

Red Ipa • 600 ml

5,1%

Chopp em garrafa de 1 litro
Lager

15

ABV

5%

R$30

Apa do Vicente

36

ABV

5,6%

R$37

PROCON 151

Bragueto IPA

62

ABV

6,0%

R$40

PROIBIDA A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS
PARA MENORES DE 18 ANOS DE IDADE

R$29

Cerveja com notas de caramelo e biscoito, de amargor moderado para alto, com malte de centeio, gerando leve picância
no paladar.
40

Wals Witte • 600 ml

9,5%

R$27

A massiva quantidade de lúpulo americano Citra e base de
malte fazem dessa Session IPA uma explosão de refrescância. Possui amargor moderado e aroma cítrico. Cervejas
Session são mais leves e com menor teor alcoólico.
30

90

Cruls

Wals

ABV

Cerveja estilo India Pale Ale de cor acobreada, com uma
combinação de maltes especiais, uma carga generosa de
lúpulos americanos e um toque de rapadura local.

4,4%

Wals Session Citra • 600 ml

7,5%

Colorado Vixnu • 600 ml

75

18

ABV

R$37

4,5%

Weisse • 473 ml

Colorado Indica • 600 ml

Lobo Guará • Double Ipa • 500 ML

ABV

5,5%

Puro Malte • 600 ml

R$24

Cerveja de corpo leve, estilo Cream Ale com notas de maltes
pão, cereais e suave toque de biscoito. Conjunto equilibrado
de lúpulo nobres alemães que trazem leve aroma e baixo
amargor.
18

ABV

4,8%

