
G&T
PINKBERRY$30

Gin Orgânico Vitória Régia Rosé, xarope francês
      de framboesa, suco de limão siciliano, tônica
     Wewi Orgânica, morangos, amoras e mirtilos.
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AMARGO

DOCE
ÁLCOOL

PINKBERRY$30

G&T
sicília $28

Gin Orgânico Vitória Régia, concentrado de 
capim santo, suco de limão siciliano, folhas
de manjericão, tônica Wewi Orgânica e 
zest de limão
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sicília $28

G&T
FLOWER’S

LADY$30

Gin Orgânico Vitória Régia Rosé, xarope francês
     de raspas, elderflower, suco de limão siciliano,
     tônica Wewi Orgânica Rosé e flor da estação
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G&T
FLOWER’SFLOWER’S

LADY$30

Gin Orgânico Vitória Régia Rosé, xarope francêsGin Orgânico Vitória Régia Rosé, xarope francêsGin Orgânico Vitória Régia Rosé, xarope francêsGin Orgânico Vitória Régia Rosé, xarope francês

tangerina
whiskey’s
SOUR $26

Bourbon, xarope francês de tangerina, 
suco de limão siciliano, clara em pó, 
zest de limão e uma pitada de pó de açaí
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with our soul



classic drinks
aperol
spritz$26

Sucesso na Europa, este refrescante Veneziano passeia entre o 
amargo, o cítrico e o doce, com toda elegância da pariage do espumante

Aoerol, espumante brut, água gaseificada 
e fatia de laranja bahia
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classic drinks
aperol
spritz

Sucesso na Europa, este refrescante Veneziano passeia entre o 
amargo, o cítrico e o doce, com toda elegância da pariage do espumante

Aoerol, espumante brut, água gaseificada 
e fatia de laranja bahia

DOCE
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negroni $27

Este clássico italiano foi criado em 
Florença no ano de 1919 a pedido do 
Conde Camilo Negroni. Rapidamente 
o rubro Ferrari, como é conhecido,
se transformou em um dos mais 

Gin, Campari, vermute 
rosso Martini e zest de laranja bahia
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Aoerol, espumante brut, água gaseificada 
e fatia de laranja bahia
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AMARGO

negroni
Este clássico italiano foi criado em 
Florença no ano de 1919 a pedido do 
Conde Camilo Negroni. Rapidamente 
o rubro Ferrari, como é conhecido,
se transformou em um dos mais 

Gin, Campari, vermute 
rosso Martini e zest de laranja bahia

CÍTRICO
AMARGO

moscow
mule$25

$9

Conhecido como o ‘’drink da canequinha de cobre’’, cultiva 
fãs por onde passa graças à combinação perfeita aromática 

entre o cítrico do limão e o picante do gengibre

Vodka Orgânica Tiiv, suco de limões 
siciliano e taiti, espuma de gengibre e 

raspas de limão siciliano

CÍTRICO
AMARGO

DOCE
ÁLCOOL

DOCEDOCE
ÁLCOOLÁLCOOL

moscowmoscow
mulemule

Conhecido como o ‘’drink da canequinha de cobre’’, cultiva 
fãs por onde passa graças à combinação perfeita aromática 

entre o cítrico do limão e o picante do gengibreentre o cítrico do limão e o picante do gengibre

Vodka Orgânica Tiiv, suco de limões Vodka Orgânica Tiiv, suco de limões 
siciliano e taiti, espuma de gengibre e siciliano e taiti, espuma de gengibre e siciliano e taiti, espuma de gengibre e 

raspas de limão sicilianoraspas de limão sicilianoraspas de limão siciliano

other drinks
chá gelado batido
limão & gengibre
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other drinksother drinksother drinksother drinksother drinksother drinks
chá gelado batidochá gelado batidochá gelado batido
limão & gengibrelimão & gengibrelimão & gengibre
ÁGUA (500ML) .........................................................................................

ÁGUA COM GÁS (500ML) ....................................................................

ÁGUA TÔNICA ORGÂNICA WEWI (255ML) ..................................

SUCO NATURAL (300ML) ....................................................................

SUCO NATURAL ESPECIAL (300ML) ..............................................

SUCO DE UVA INTEGRAL (300ML) .................................................

SUCOS INTEGRAIS (300ML) ...............................................................

BAER-MATE (350ML) .............................................................................

REFRIGERANTE ORGÂNICO WEWI (350ML) ..............................

REFRIGERANTE (LATA) ........................................................................

REFRIGERANTE (2L) ..............................................................................

CERVEJA HEINEKEN/STELLA ARTOIS (LONG NECK) .............

CERVEJA SEM GLÚTEN FARRAPOS (600ML) ............. CONSULTE

CERVEJAS EPECIAIS ................................................................CONSULTE

VINHOS VISITANTES (375ML E 750ML) ...........................CONSULTE

VINHO ORGÂNICO (750ML) .................................................................

$6

$6

$11

$9

$11

$12

$13

$12

$11

$7

$14

$9

$58

CAFÉ ORGÂNICO . . . . . . $5


