31

CAPO G&T

,40

Gin Gordon’s, bitters Angostura orange, tônica, grapefruit, mirtilos.
O clássico Gin e Tônica com um leve aprimoramento de amargor. Os mirtilos
guarnecem o drink com um toque doce e ácido.

ROTA DAS
ÍNDIAS 29

,60

Gin Kalvelage, redução de laranja com
cardamomo, xarope de gengibre, casca
de laranja.
Um G&T leve, o frutado doce da laranja
é combinado com a especiaria indiana,
o cardamomo. O gengibre acrescenta
um leve toque de picância à mistura.

FAVU

36

,80

Gin Beefeater, bitter Averna, tônica, limão
siciliano, mel, capim limão fresco.
Um G&T adocicado com mel, possui
notas cítricas e herbais que tornam a
experiência mais complexa. O aroma de
capim limão complementa o drink.

32
DI
BOSCO

AMARO 29
Y AMOR

Gin Crocetta com frutas do bosque,
tônica leve, calda de morango, sumo
de frutos silvestres.

Gin Crocetta com louro e pimenta,
Campari com morango, vermute tinto,
tônica, limão, laranja, açúcar.

Um drink leve e despretensioso,
adocicado e com intenso sabor de
frutas vermelhas.

Complexo, mas simplesmente delicioso.
Refrescante, doce, amargo e cítrico.
Uma ótima opção para começar a
apreciar a complexidade do sabor
amargo.

PORTO 33
G&T

AMAZZÔ
NICO 35

Gin Crocetta, blend de vinhos do porto,
tônica, zimbro, casca de limão taiti.

Whisky Ballantines, Rum spiced,
Licor artesanal de cacau, tônica,
cupuaçu, limão siciliano, açúcar
demerara.

,30

,20

Inspirado no clássico Porto&Tonic,
trazemos aqui um ótimo gin
regional para enriquecer essa
mistura que possui aroma cítrico e
sabor equilibrado entre doce e
amargo.

,60

,00

Um drink fora do comum, possui
notas amadeiras, carameladas e
de especiarias combinadas com
o amendoado do cupuaçu e um
toque cítrico. Leve e frutado.

CLÁSSICOS
CLÁSSICOS
CLÁSSICOS

PENICILLIN

29

,60

Whisky Ballantines ﬁnest, limão siciliano, mel, gengibre, perfume de Islay Whisky.
Um coquetel apaixonante, com destaque para notas cítricas e doces do mel
que mesclam com o scotch, se torna ainda mais complexo com o gengibre e
o aroma turfado.

NEGRONI

24

,20

Gin Gordon’s, bitter Campari, vermute tinto, laranja valência.
O clássico de personalidade forte. Alcoólico, com amargor intenso, herbal e
doce. Indicado para bebedores experientes.

CLÁSSICOS
CLÁSSICOS
CLÁSSICOS

31
SPRITZ
VENEZIANO

,40

Espumante prosecco, aperitivo Aperol,
club soda, laranja.
Conhecido por aqui como Aperol Spritz,
é u m c lá ss ic o ap er itivo italia no,
equilibrado entre doce e amargo, leve
e refrescante.

OLD
CUBAN

32

,30

Rum Bacardi 4 anos, espumante prosecco,
bitters Angostura, limão taiti, açúcar,
hortelã.
O amadeirado do rum envelhecido, o
frescor herbal da hortelã, com toques
cítricos, doces e vínicos. Uma mistura
diferenciada, complexa e agradável.

FRENCH 75
Espumante prosecco, gin Gordon’s,
limão siciliano, açúcar.
Um coquetel leve e elegante que
harmoniza gin e limão siciliano
com espumante.

26

,00

CLÁSSICOSRelidos

METRO 26
POLITAN

MOSCOW
MULE 24

Vodka cítrica artesanal, licor de
laranja, purê de framboesas, limão
siciliano, calda de cranberry.

Vodka, limão taiti, calda de gengibre,
açúcar demerara, club soda , espuma
cítrica especial.

Releitura do Cosmopolitan. Possui
intenso sabor de framboesa
p ot e n c i a l i z a d a c o m d u l ç o r e
acidez. É um coquetel marcante
e icônico.

Nossa deliciosa versão do Moscow
Mule. Equilíbrio entre doce, cítrico e
picante de gengibre. A espuma é
uma explosão de sabores à parte,
aprecie sem canudo.

,00

,20

MAMBO DAIQUIRI

28

Rum Havana 3, rum Bacardi blanco, limão taiti, calda de açúcar de coco e
especiarias, aquafaba, limão desidratado.
Um Daiquiri diferentão que mantém o perﬁl original doce e ácido.
Porém traz uma calda de açúcar de coco com especiarias para
balançar os seus sentidos.

,70

CLÁSSICOSRelidos

INTO THE JUNGLE

29

,60

Rum Appleton State, rum Bacardi oro, bitter Campari, rum spiced, limão taiti,
aquafaba, açúcar demerara.
Nossa versão do coquetel Jungle Bird que, modéstia à parte, é melhor
que o original. Com uma mistura primorosa de rums, tem um perﬁl
amargo e meio seco com equilibrada acidez.

TAI

28

,70

Rum Bacardi 4 anos, rum Bacardi
blanco, bitters Angostura, tônica,
limão taiti, calda de gengibre,
Orgeat, hortelã....................................................
Uma releitura do Mai Tai, leve, mas
carregado de sabores, notas
cítricas, picantes, amendoadas.

VIEUX 36
CARRÉ

,80

Whiskey Jim Beam bourbon,
brandy 1920, vermute tinto, licor
Bénédictine, bitters Angostura,
Peychaud’s, casca de laranja.
Nossa adaptação desse fantástico
coquetel, que tem alma
franco-americana. Alcoólico,
doce, amadeirado, herbal e intenso.

drinks
Autorais

32

,30

TANGO

Brandy 1920, vinho do porto Tawny, licor de cacau, bitters Angostura, limão taiti,
açúcar, pimenta da jamaica, clariﬁcados ao leite.
Com visual simpliﬁcado e sabor surpreendente e complexo. Adocicado,
aveludado e com traços de especiarias que vão despertando enquanto
é sorvido.

GRACITUDE
28

Cachaça Giuseppe prata,
aperitivo Fernet, tangerina,
mel de bracatinga, limão
taiti, casca de tangerina, menta.

,70

De cachaça sim,
mas é leve, doce e cítrico com um
suave toque de amargor.
Um coquetel criado em
homenagem ao centenário da
semana de arte de 1922.

MIRRA

37

,70

Gin Amázzoni com chá Lapsang,
mezcal, vinho Jerez ﬁno, licores de ervas
Bizantino e Artichoke, solução ácida e
salina, casca de laranja.
Para paladares experientes e exigentes.
Embora tenha uma apresentação
minimalista é de alta complexidade.
Defumado, herbal, alcoólico, amargo,
ácido e marcante.

drinks
Autorais

PUNCH 34
A DOIS

,10

BOTANY
25
BAY

,10

Rum Bacardi branco, licor amaretto
Disaronno, abacaxi, limão taiti, açúcar
demerara, hortelã.

Gin Gordons, vermute tinto, Aperol,
mix cítrico, calda de gengibre,
hortelã.

Um drink para tomar a dois, ou não.
Adocicado, frutado, cítrico e com
pouca percepção alcoólica. É de
tomar de jarra!

Um coquetel refrescante,
com aroma fresco da hortelã e do
siciliano, no sabor é uma profusão
de gostos doces, amargos e cítricos.
Com toque marcante do gengibre.

ISIBIZI
Whiskey Jack Daniel’s, maracujá, calda
de beterraba com pimenta dedo de
moça e gengibre, aquafaba.
Um coquetel de sabor singular com uma
combinação ousada e inusitada.
Apimentado, doce, ácido, terroso. Intenso.
Indicado para paladares atrevidos.

28

,70

24

JULIETA

,20

Blend de cachaças branca e envelhecida Velho Santo, tangerina,
calda de goiabada com cravo, limão siciliano.
Uma caipira diferente, suave, frutada e saborosa. Combinando o sabor
amadeirado do destilado com o doce da goiabada e leve cítrico da
tangerina, o cravo dá o toque de especiaria.

OLGA 23

,30

AMÉLIA 23

,30

Vodka Kalvelage, uvas verdes e
roxas, coco fresco, creme de
coco doce, manjericão.

Rum Bacardi Oro, maracujá, calda
de pimenta com gengibre, laranja,
limão, sálvia, pimentas de bico.

Já consagrada como a mais
p e d i d a . M i s t u r a vo d k a , u va s e
coco. De sabor doce e levemente
cítrico. No aroma traz o manjericão
fresco.

Uma combinação do amadeirado
e caramelo do rum com o frutado
e ácido do maracujá. Arrematados
com o doce apimentado da calda
artesanal exclusiva.

FRIDA 27

,80

Tequila El Jimador blanco, limão
siciliano, açúcar, hortelã.
Um drink de ingredientes simples
pode ser sensacional. O tequila
com toda sua potência e sabor
vegetal combina perfeitamente
com o cítrico e aromático limão
siciliano e o frescor herbal da
hortelã.

DE LA
CÔTE

29

,60

Whiskey Jameson, Licor 43, abacaxi
fresco, limão siciliano, açúcar.
O frescor da fruta tropical
combinado ao whiskey irlandês
e ao doce licor herbal espanhol.
Ál c o ó l i c o , d o c e e c í t r i c o , c o m
delicioso aroma do limão siciliano.

AS TRADICIONAIS

Consultar

Fruta: Limão Taiti / Limão Siciliano / Maracujá / Morango / Uvas.
Bebida: Cachaça / Rum / Vodka / Steinhaeger / Gin / Tequila / Vinho Tinto.
Opcionais: Hortelã / Manjericão / Alecrim / Cravo / Canela / Pimenta / Gengibre.

Mocktails
sem álcool

PRIMO AMORE

18

,80

Maracujá, calda de morango com traços de pimenta e canela, abacaxi, aquafaba,
limão taiti, fatia de morango apimentado.
Do c e e c ít r ic o c om leve to q ue de pi menta e c a nela . Ap a i xona nte e
arrebatador como o primeiro amor. Descubra em cada encontro desse drink
com seu paladar uma nova sensação.

AFFUMICATO

17

Chá Lapsang, limão siciliano, mel silvestre, aquafaba, calda de gengibre.
A semelhança com o Penicillin é proposital, um mocktail que simula a
experiência do clássico cocktail com whisky defumado. Porém esse é “livre
de prescrição”. Deliciosamente defumado, doce, cítrico e herbal.

,90

Mocktails
sem álcool

GASOSA ROSSA

17

,00

Club soda, sumo de amoras, mirtilos e cereja, limão siciliano, açúcar.
Doce, cítrico e carbonatado. Leve, despretensioso e saboroso. O mocktail
gasosa rossa já possui inúmeros fãs que não bebem álcool mas não se
contentam com uma simples soda italiana.

BEE

18

,80

CARAÍVA 19

,70

Redução de laranja com cardamomos,
limão siciliano, aquafaba, mel silvestre,
capim limão fresco, casca de laranja.

Maracujá fresco, laranja, calda de
gengibre, club soda, infusão de açafrão
com especiarias, açúcar demerara,
alecrim.

Nem parece que é sem álcool. Um
mocktail complexo, doce e cítrico,
ma s c om i n t en s a pre s enç a d o
c a r d a m o m o , l eve a m a r g o r d a
casca da laranja e traço herbal
do capim limão.

Q ue tal u m d r i nk s em álc o ol b em
inusitado? A combinação doce, ácida,
picante e temperada de especiarias do
Caraíva é uma aventura ao paladar.

COMEMORE SEU
ANIVERSÁRIO
COM A GENTE!

LICORES
AMARETTO DISARONNO (ITA)

24,20

AMARULA CREAM (RSA)

16,10

BAILEYS IRISH CREAM (IRL)

16,10

COINTREAU (FRA)

22,40

JACK DANIEL’S APPLE (EUA)

19,70

JACK DANIEL’S FIRE (EUA)

19,70

JACK DANIEL’S HONEY (EUA)

19,70

KAHLÚA licor de café (MEX)

19,70

LICOR 43 (ESP)

22,40

LIMONCELLO (ITA)

16,10

LIMONCELLO VILLA MASSA (ITA)

24,20

LICOR DE LARANJA SAN BASILE (BRA)

16,10

SHERIDANS (IRL)

24,20

APERITIVOS E AMAROS
AGWA licor de folha de coca (NDE)

28,70

ABSINTHE PÉRE KERMANN’S (FRA)

33,20

ABSINTHE VERTE SAN BASILE

16,10

ABADIA HERBAL SAN BASILE

16,10

AMARO STOMATICO SAN BASILE

16,10

ARTICHOKE SAN BASILE

14,30

APEROL

14,30

AVERNA AMARO SICILIANO (ITA)

18,80

BIZANTINO SAN BASILE

18,80

CAMPARI

14,30

FERNET BRANCA (ITA)

28,70

JAGERMEISTER (GER)

18,80

DOM BÉNÉDICTINE (FRA)

33,20

VERMUTE BIANCO MARTINI

14,30

VERMUTE EXTRA DRY MARTINI

14,30

VERMUTE DRY NOILLY PRAT (FRA)

18,80

VERMUTE ROSSO CINZANO

14,30

VERMUTE ROSSO 1757 (ITA)

28,70

TEQUILA E MEZCAL
EL JIMADOR blanco

16,10

EL JIMADOR reposado

16,10

ESPOLON blanco

22,40

ESPOLON reposado

22,40

PATRÓN SILVER

38,60

100% AGAVE AZUL

MEZCAL GUSANO ROJO

44,00

PORTO E JEREZ
PORTO TAWNY MESSIAS (POR)

15,20

PORTO WHITE DRY MESSIAS (POR)

15,20

JEREZ FINO FERNANDO DE CASTILLA (ESP)

28,70

COGNAC E BRANDY
COGNAC CAMUS VSOP (FRA)

68,30

BRANDY CORTEL XO (FRA)

53,00

BRANDY 1920 CR&F (POR)

18,80

CACHAÇA PURA
GIUSEPPE (SC)

9,80

VELHO SANTO (SC)

9,80

SALINÍSSIMA (MG)

10,70

CACHAÇA ENVELHECIDA
GIUSEPPE Aamburana(SC)

12,50

GIUSEPPE carvalho (SC)

12,50

VELHO SANTO carvalho francês (SC)

12,50

WEBER HAUS GOLD amburana e canela sassanfrás (RS)

17,00

WEBER HAUS 4 ANOS carvalho (RS)

22,40

WEBER HAUS 6 ANOS carvalho e bálsamo (RS)

26,00

ANTONIETA I amburana (MG)

15,20

ANTONIETA II jequitibá (MG)

17,00

SALINÍSSIMA bálsamo (MG)

12,50

VOLÚPIA freijó (PB)

17,00

BLENDED SCOTCH
WHISKY
BALLANTINES FINEST

17,00

BALLANTINES 12 ANOS

22,40

BLACK LABEL 12 ANOS

24,20

BUCHANANS 12 ANOS

26,00

CHIVAS REGAL 12 ANOS

24,20

OLD PARR 12 ANOS

24,20

THE FAMOUS GROUSE

17,00

THE FAMOUS GROUSE 12 ANOS

24,20

IRISH WHISKY
JAMESON

17,00

BOURBON E RYE WHISKY
BUFFALO TRACE

33,20

BULLEIT

27,80

JACK DANIEL’S

19,70

JACK DANIEL’S RYE

25,10

MAKER’S MARK

40,40

WILD TURKEY

25,10

WILD TURKEY RYE

40,40

SINGLE MALT WHISKY
CODE NINE (BRA)

40,40

ARDBEG TEN 10 ANOS (ESC)

72,80

GLENFIDDICH 15 ANOS (ESC)

58,40

GLENFIDDICH 18 ANOS (ESC)

79,10

GLENFIDDICH 21 ANOS (ESC)

143,00

TALISKER 10 ANOS (ESC)

46,70

THE MACALLAN 12 ANOS (ESC)

79,10

GIN - NACIONAL
AMÁZZONI (RJ)

24,20

CROCETTA (SC)

19,70

KALVELAGE (SC)

19,70

GIN - IMPORTADO
BEEFEATER (ENG)

22,40

BEEFEATER PINK (ENG)

24,20

BEEFEATER 24 (ENG)

29,60

BOMBAY SAPPHIRE (ENG)

24,20

STAR OF BOMBAY (ENG)

44,00

BULLDOG (ENG)

35,00

GORDON’S (ESC)

19,70

MARTIN MILLER’S (ENG)

44,00

PLYMOUTH (ENG)

35,00

TANQUERAY (ENG)

24,00

THE BOTANIST ISLAY DRY (ESC)

35,00

THE LONDON Nº1 (ENG)

44,00

BOLS GENEVER (NED)

35,00

HENDRICK’S (ESC)

35,00

MALFY (ITA)

35,00

MONKEY 47 (GER)

53,00

NORDÉS ATLANTIC GALICIAN (ESP)

35,00

VODKA
CROCETTA (SC-BRA)

15,20

KALVELAGE VIBE (SC-BRA)

14,30

ABSOLUT (SUE)

17,00

GREY GOOSE (FRA)

26,00

CIROC (FRA)

26,00

BELVEDERE (POL)

38,60

RUM
SAN BASILE SPICED (BRA)

16,10

BACARDI carta blanca (BRA)

13,40

BACARDI carta oro (BRA)

13,40

BACARDI 4 ANOS (PUR)

18,80

BACARDI 8 ANOS (BAH)

29,60

HAVANA CLUB 3 ANOS (CUB)

16,10

HAVANA CLUB 7 ANOS (CUB)

32,30

HAVANA CLUB MAESTROS (CUB)

44,00

ZACAPA 23 ANOS (GUA)

44,00

CERVEJA

Long Neck

BUDWEISER american lager 330ml

11,60

CORONA EXTRA pilsen 330ml

12,50

HEINEKEN premium lager 330ml

12,50

STELLA ARTOIS premium lager 330 ml

11,60

STELLA ARTOIS sem glúten 330ml

12,50

HEINEKEN sem álcool 330ml

12,50

SAINT BIER WEISS 500ml

24,20

CHOPE

300ml

500ml

HEINEKEN

12,50

18,80

PILSEN

10,70

14,30

APA

11,60

16,10

IPA

13,40

19,70

NÃO ALCOÓLICAS
ÁGUA MINERAL 500ml

5,00

REFRIGERANTE

6,20

LATA 350ml

TÔNICA SCHWEPPES

6,20

350ml

ÁGUA DE COCO 330ml
SUCO INTEGRAL UVA

7,10
11,60

Garrafa 300ml

SUCO NATURAL: Limão ou maracujá

330ml

ENERGÉTICO RED BULL: Tradicional, sem açúcar, tropical

10,70
15,20

CAPOEGIN
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