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coquetéis

rabo de galo    26
cachaça claudionor
+ vermute carpano classico
+ bitter cynar

negroni     26
gin tanqueray
+ vermute carpano classico
+ bitter campari

alternativas:
com gin tanqueray 10   38

dry martini    26
proporção 7:1

gin
+ vermute noilly prat extra seco
+ azeitona

alternativas:
com gin beefeater   26
com gin tanqueray   26
com gin amázzoni   26
com gin tanqueray 10   38
com gin plymouth   38
com gin hendrick’s   48
com gin monkey 47   58

cava cocktail    26
a nossa versão do champagne cocktail, 
datado de meados do século XIX

cava jaume serra
+ brandy de jerez fundador
+ bitter angostura aromatic
+ cubo de açúcar

hanky panky    26
gin tanqueray
+ vermute carpano classico
+ bitter fernet branca 

negroni tredici    26
gin tanqueray
+ vermute carpano classico
+ bitter campari
+ bitter cynar

alternativas:
com gin tanqueray 10   38

gibson martini    26
um dry, proporção 7:1, 

gin
+ vermute noilly prat extra seco
+ cebolinha

alternativas:
com gin beefeater   26
com gin tanqueray   26
com gin amázzoni   26
com gin tanqueray 10   38
com gin plymouth   38
com gin hendrick’s   48
com gin monkey 47   58

aviation    26
gin amázzoni ou beefeater
+ licor de cereja luxardo maraschino
+ suco fresco de limão siciliano 

nelson’s blood    38
conhaque martell vsop
+ vinho do porto ceremony ruby sidecar     38

conhaque martell vsop
+ licor de laranja triple sec cointreau
+ suco fresco de limão siciliano 
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gin tônica    26
gin
+ água tônica

alternativas:
com gin beefeater   26
com gin amázzoni   26
com gin hendrick’s   48
com gin monkey 47   58

old fashioned    38
uísque rye wild turkey 101 
ou bourbon woodford reserve 
+ bitter angostura aromatic
+ xarope de açúcar

portônica    26
vinho do porto ceremony branco seco
+ água tônica

fernet tônica/ bavorak   26
bitter fernet branca
+ água tônica

boulevardier    26
uísque bourbon bulleit
+ vermute carpano classico
+ bitter campari

easy speak    26
uísque bourbon bulleit
+ bitter cynar
+ xarope de açúcar

bloody mary    26
vodca ketel one
+ suco de tomate orgânico da casa temperado 
+ suco de limão tahiti
+ molho inglês
+ pimenta tabasco
+ sal

red snapper    26
gin beefeater
+ suco de tomate orgânico da casa temperado 
+ suco de limão tahiti
+ molho inglês
+ pimenta tabasco
+ sal

old cuban    26
rum envelhecido havana club anejo 7 anos
+ cava jaume serra brut
+ suco fresco de limão tahiti
+ bitter angostura aromatic
+ xarope de açúcar

mojito     26
rum havana club anejo 3 anos
+ suco fresco de limão tahiti
+ folhas de hortelã maceradas
+ água gaseificada

gin pesto    26
gin beefeater ou tanqueray
+ suco fresco de limão siciliano e tahiti
+ folhas de manjericão maceradas
+ xarope de açúcar

fitzgerald    26
gin beefeater
+ suco fresco de limão siciliano e tahiti
+ xarope de açúcar
+ bitter angostura aromatic
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bitter
campari (com rodela de laranja)     12
cynar (com rodela de limão)     12

cachaça
claudionor       10
weber haus prata      12
weber haus envelhec. canela sassafrás    14

rum
havana club anejo 3 anos     10
havana club anejo 7 anos     24

vermute
carpano classico      21
punt e mes       24

licor
limoncello lucano      21
cointreau       18
luxardo maraschino      24
grand marnier rouge      30

conhaque
martell vsop       36

uísque
bourbon bulleit       26
bourbon woodford reserve     30
rye wild turkey 101      34
escocês johnnie walker black label 12 anos   21
escocês chivas regal extra     24
escocês single malt glenfiddich 12 anos    38

doses (50 ml)
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cava 

•	 jaume	serra	brut/	origem:	penedes,	espanha
 castas: macabeo, xarel-lo e parellada
 teor alcoólico: 11,5%
 taça (150 ml)       18
 garrafa (750 ml)       76

vinho branco 

•	 aldeias	das	serras/	origem:	dão,	portugal
 castas: bical, cercial, encruzado e malvasia fina
 teor alcoólico: 12,5%
 meia garrafa (375 ml)      40

•	 quinta	de	balão/	origem:	minho,	portugal
 casta: alvarinho
 teor alcoólico: 10%
 garrafa (750 ml)       90

•	 chaminé/	origem:	alentejo,	portugal
 castas: verdelho, sauvignon blanc, antão vaz e viognier
 teor alcoólico: 12,5%
 garrafa (750 ml)       110

vinho rose

•	 tapada	do	fidalgo/	origem:	alentejo,	portugal
 castas: syrah e touriga nacional
 teor alcoólico: 12,5%
 garrafa (750 ml)       90

vinhos e espumantes

vinho do porto

•	 ceremony	ruby/	origem:	douro,	portugal
 castas: tinta barroca, tinta roriz, touriga franca e touriga nacional
 teor alcoólico: 20%
 taça (60 ml)       18

•	 ceremony	branco	dry/	origem:	douro,	portugal
 castas: viosinho, malvasia fina, gouveio, arinto, cercial e rabigato
 teor alcoólico: 19%
 taça (60 ml)       18
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vinho tinto

•	 convento	da	vila/	origem:	alentejo,	portugal
 castas: trincadeira, aragonez, castelão e touriga franca
 teor alcoólico: 13%
 meia garrafa (375 ml)      40

•	 millaman	estate	reserve/	origem:	valle	de	curicó,	chile
 casta: carménère
 teor alcoólico: 13,5%
 garrafa (750 ml)       80

•	 millaman	estate	reserve/	origem:	valle	de	curicó,	chile
 casta: cabernet sauvignon
 teor alcoólico: 13,5%
 garrafa (750 ml)       80

•	 solar	de	carrion/	origem:	rioja,	espanha
 castas: tempranillo, garnacha e graciano
 teor alcoólico: 13%
 garrafa (750 ml)       90

•	 mar	de	lisboa/	origem:	lisboa,	portugal
 castas: touriga franca, tinta roriz, touriga nacional e syrah
 teor alcoólico: 14%
 garrafa (750 ml)       90

•	 chaminé/	origem:	alentejo,	portugal
 castas: aragonez e syrah
 teor alcoólico: 13,5%
 garrafa (750 ml)       110

•	 aglianico	igp/	origem:	puglia,	itália
 castas: aglianico
 teor alcoólico: 14%
 garrafa (750 ml)       140
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seco

takashimizu	seisen	karakuchi/	origem:	japão
dose (120 ml)       26
garrafa (720 ml)       130

frizante, levemente adocicado

hana-awaka/	origem:	japão
garrafa (250 ml)       70

pilsen
maniacs/	origem:	brasil
long neck (300 ml)      13

ipa
maniacs/	origem:	brasil
long neck (300 ml)      13

weizen
bamberg/	origem:	brasil
long neck (355 ml)      21

altbier
bamberg/	origem:	brasil
long neck (355 ml)      21

rauchbier
bamberg/	origem:	brasil
long neck (355 ml)      21

saquês

cervejas

não alcoólicos

suco de tomate orgânico da casa temperado (150 ml)  12
baer-mate (355 ml)      08
switchel kiro (300 ml)      15
coquetel sem álcool      14

água
prata/	sem	gás	(300	ml)		 	 	 	 	 04
prata/	com	gás	(300	ml)		 	 	 	 	 04



cardápio

penne crocante com lemon pepper      06
penne integral assado com lemon pepper

tortano          16
pão napolitano de linguiça da casa

ovo marinado no saquê com alga e shimeji     16
ovo caipira orgânico marinado no saquê e shoyu,
servido sobre alga wakame e shimeji

sanduíche da casa         23
carne cozida no vinho com queijo canastra e compota 
de cebola roxa e balsâmico, em pão de fermentação natural

massa da casa          26
massa fresca feita na casa ao molho do dia 
consulte com a nossa equipe as opções

...

porção de morcilla doce (150 g)*      23
servida em uma tigela. acompanha fatias de pão de fermentação natural.

porção de embutidos artesanais brasileiros (150 g)*    23
porção servida em tigela. acompanha fatias de pão de fermentação natural. 
escolha um tipo, ou até três (50 g cada):

copa    butifarra catalana
salame tipo secallona  linguiça tipo chorizo espanhol
salame tipo fuet   linguiça calabresa

porção de queijos artesanais brasileiros (150 g)*    23
porção servida em tigela. acompanha fatias de pão de fermentação natural. 
escolha um tipo, ou até três (50 g cada):

queijo canastra   queijo minas cerrado
atalaia tulha   bananal
zola

* consulte disponibilidade

...

sobremesa

creme catalão         12
creme de gemas com açúcar, creme de leite e canela@cavabarsp


