CARDÁPIO DE BEBIDAS
COQUETÉIS SEM ÁLCOOL

BEBIDAS
1. ÁGUA MINERAL SEM GÁS

8. MOJITO
Xarope de açúcar simples, suco de limão, água com gás e hortelã.

2. ÁGUA MINERAL COM GÁS
3. REFRIGERANTES
(Coca Cola, Coca Zero, Fanta, Schweppes
Citrus, Guaraná Antartica, Soda Limonada, etc.)

9. ROSE MULE
Purê de rosas, gengibre, suco de limão, água com gás acompanhado
de fatia de limão.

4. SUCOS NATURAIS
(Laranja, Melancia, Abacaxi)

10. STRAWBERRY LEMONADE
Morangos cortados ao meio, suco de limão, açúcar e água gelada.

5. LASSI (DOCE OU SALGADA)
Bebida a base de iogurte, água e especiarias.

11. CRANBERRY COOLER
Suco de cranberry, gengibre, pitada de suco de limão acompanhado
de fatia de limão.

6. LASSI DE MANGA
Bebida a base de iogurte, leite e polpa de
manga.

--------------------------------------------------------------------------

7. SODA DE LIMÃO FRESCA
(DOCE OU SALGADA)

COQUETÉIS ALCOÓLICOS

---------------------------------------------------------------------------- 38. GIN TÔNICA
Coquetel feito com gin e água tônica servido com gelo e
CAFÉ
acompanhado de uma fatia de limão.

12. ESPRESSO

15. CAFÉ GELADO

13. CAPPUCCINO

16. CHAI COM
BISCOITO

14. CAFÉ COM
LEITE

39. SCREWDRIVER
Bebida alcoólica feita com suco de laranja e vodka.
40. PIÑA COLADA
Rum, creme de coco e suco de abacaxi servidos mexidos
ou batidos com gelo.

---------------------------------------------------------------------------- 41. WHISKEY SOUR
Whiskey, suco de limão, açúcar.
ALCOÓLICOS
VODKA

WHISKEY

17. SMIRNOFF

27. RED LABEL

18. ABSOLUT

28. BLACK LABEL

19. GREY GOOSE

29. JAMESON

20. CIROC

30. CHIVAS REGAL
12YRS

BOURBON WHISKEY
21. JACK DANIELS
22. BULLEIT

CERVEJAS/CHOPP
31. BRAHMA CHOPP
32. BUDWEISER

TEQUILA
23. JOSE CUERVO

33. HEINEKEN

GIN
25. TANQUERAY
26. BOMBAY
SAPPHIRE

43. MOJITO
Rum branco, açúcar,suco de limão,água com gás e hortelã.
44. GIMLET
Gin, suco de limão e água com gás.
45. CAIPIRINHA
Cachaça, açúcar e limão.
46. CAIPIROSKA
Vodka, açúcar e limão.
47. LONG ISLAND ICE TEA
Vodka, tequila, rum, triple sec, gin e refrigerante de cola.
48. CAPE COD
Suco de cranberry e bebida alcoólica.

34. CORONA

RUM

24. PATRON
SILVER

42. BLOODY MARY
Vodka ou Gin, suco de tomate, molho Inglês, Tabasco, alho,
ervas, rabanete, aipo, azeitonas, sal, pimenta do reino, suco
de limão ou sal de aipo.

COQUETÉIS PREMIUM ALCOÓLICOS

35. BACARDI

CACHAÇAS
36. DA CASA
37. PREMIUM

49. FINDING FRENNY
Gin e tônica leve e fácil beber com maravilhosos aromas,
fatias de frutas da estação e pepino.
50. LIMBU MARKE
Vodka com suco de limão com um sabor delicioso de
avelãs.

Bebidas alcoólicos - Somente para maiores de 18 anos.

CARDÁPIO DE VINHO
VINHOS BRANCOS
SAINT HELENA RESERVED SAUVIGNON BLANC 2017

Vinho branco com aromas de frutas brancas e cítricas, incluindo notas vegetais e nuances de ervas. Leve, cítrico, com boa
acidez e final agradável.

ALTO LOS ROMEROS PINOT GRIGIO 2017
Los Romeros faz parte da vinícola Luis Felipe Edwards. Este vinho tem uma composição aromática que lembra muito a
cidra, com ênfase em maçãs verdes e frutas cítricas. É seco e saboroso, com tons cítricos, e oferece um equilíbrio perfeito
entre o corpo e a acidez.

SANTA RITA COLECCIÓN PRIVADA RESERVA CHARDONNAY 2017
Vinho de corpo médio e bem-equilibrado de Santa Rita, Chile. Conta com drupas suculentas e notas cítricas.

VINHO TINTOS
SANTA CAROLINA RESERVED CABERNET SAUVIGNON 2017

Um vinho encorpado com sabor concentrado de groselha-preta e notas de chocolate amargo no longo e aveludado final.
As uvas são cultivadas no Vale do Rapel, Chile, uma área que permite que as frutas amadureçam lentamente e
desenvolvam sabores complexos.

CASILLERO DEL DIABLO RESERVA MERLOT 2016

Um Merlot chileno suave e de corpo médio que combina de forma perfeita sabores de ameixa e frutos silvestres
vermelhos com aromas de madeira de cedro.

TRIVENTO TRIBU MENDOZA MALBEC 2017
TRIBU é uma linha moderna de vinhos da vinícola Trivento de Mendoza. O Malbec TRIBU tem uma cor avermelhada
atraente com um brilho roxo. O vinho combina de forma harmoniosa os intensos aromas de frutas vermelhas e pimenta
preta. Até mesmo notas de ameixa e cereja são encontradas no 100% Malbec, tornando a experiência ainda mais
saborosa. Acrescente a isso os taninos redondos perfeitamente integrados.

VINHOS ROSÉ
ALTO LOS ROMEROS ROSÉ 2017

Um rosé refrescante com um corpo agradável. Não muito doce, o vinho possui um excelente equilíbrio com tons
frutados.

CHAMPANHE
CHAMPAGNE CHANDON BRUT ROSÉ / RESERVE BRUT
Reflete a diversidade e complementaridade das três uvas de Champanhe, além da riqueza dos melhores vinhedos da
região, para revelar a magia do champanhe mais amado do mundo. Distingue-se por seu paladar sedutor e uma elegante
maturidade que seduz e delicia continuamente. Ricamente saboroso, é uma combinação de generosidade e plenitude
que evidenciam o equilíbrio mágico desse Champanhe.

Bebidas alcoólicos - Somente para maiores de 18 anos.

