


para hidratar e energizar

cervejas para refrescar

água mineral R$ 6

água mineral  c/ gás R$ 7

água de coco R$ 8

suco natural R$ 12

suco misto R$ 13

suco verde R$ 14

água tônica R$ 9

vitamina R$ 16

milk-shake R$ 21

refrigerantes R$ 8

energético R$ 21

café expresso R$ 7

frozen de frutas R$ 18

consulte as frutas disponíveis.

corona R$ 16

heineken R$ 16

skol R$ 13

stella artois R$ 15

bohemia    R$ 14

licores
bailey’s R$ 22

cointreau R$ 23

limoncello R$ 30

43 - cuarenta y tres R$ 22

grappa miolo brasil R$ 20

jagermeister R$ 30

os clássicos
margarita R$ 29

tequila, suco de limão, cointreau, 
calda de açúcar, limão e sal para 
crustar a taça.

sex on the beach R$ 29

vodka, grenadine, suco de laranja e 
licor de pêssego.

mojito R$ 27

folhas de hortelã, rum, suco de 
limão, calda de açúcar e club soda.

piña colada  R$ 29

rum, malibu,  leite de coco, leite 
condensado e uma rodela de 
abacaxi.

negroni R$ 31

gin, vermuth rosso e campari

aperol spritz R$ 29

aperol, espumante e água com gás.

drinks não alcoólicos R$ 19



destilados
vodka smirnoff R$ 15

vodka absolut R$ 22

vodka belvedere R$ 28

vodka ciroc R$ 24

vodka grey goose R$ 28

campari R$ 16

cachaça sagatiba  R$ 12

cachaça ypioca R$ 10

cachaça premium R$ 30

ypioca 160 anos

rum Havana R$ 26

club 7 anos

rum bacardi R$ 16

tequila  R$ 18

josé cuervo prata

tequila  R$ 18

josé cuervo ouro

whisky red label R$ 27

 8 anos

whisky black label R$ 30

12 anos

whisky old parr R$ 32

12 anos

rum Havana R$ 22
club 3 anos

caipirinhas
frutas variadas

consulte as frutas disponíveis

ypioca R$ 22

sagatiba R$ 25

ypioca 160 anos R$ 32

vodka nacional R$ 24

vodka absolut R$ 29

vodka grey goose, 
belveder ou ciroc

R$35

sake R$ 35

coquetéis autorais
sol de jeri R$ 31

gin, xarope de maçã verde, água tônica e hortelã.

cabra da peste R$ 29

jack daniel`s, limão e clara de ovo.

mangue seco R$ 36

vodka, pitaya, limão siciliano e gengibre.

maré baixa R$ 31

sake, limão siciliano, morango e tônica.

sprit limoncello R$ 35

Limoncello, rodelas de limão siciliano, espumante e água com gás.

black mojito R$ 30

Jagermeister, hortelã, suco de limão, açúcar e sprite.



*Taxa de rolha   R$ 45.

** A disponibilidade de alguns ingredientes  está sujeita à sazonalidade da região. 

O horário de funcionamento do restaurante é das 12h00 às 22h00.

O horário de funcionamento do bar é das 10h30 às 23h00.

O pagamento da taxa de 10% de serviço é opcional.

gin`s
tradicional R$ 30

gin, tradicional, tônica e limão. 

tanqueray R$ 35

gin tanqueray e tônica (escolha o acompanhamento).

amazzoni R$ 35

gin amazzoni e tônica (escolha o acompanhamento).

hendricks R$ 50

gin hendricks, tônica, limão e pepino.

amazzoni - rio negro R$ 39




