
 

 
 

Cerveja 
 

Amstel 600ml - 14 
 

Heineken 600ml / 330ml - 16 / 10 
 

 
Drinks  

 
Aperol Spritz - 22 

(Aperol, espumante, club soda e meia lua de laranja) 
  

Cynar Spritz - 18 
(Cynar,  geleia de mexerica, espumante, club soda e um zest de limão siciliano) 

 
Cynar Tônica - 18 

(Cynar, tônica e meia lua limão siciliano) 
 

Bombeirinho de Romã - 18 
(cachaça, suco de limão tahiti, grenadine e uma rodela de limão tahiti) 

 
Louro Cítrico - 18 

(cachaça, xarope de louro, suco de limão taiti, solução salina e folha de louro) 
 

Mojito - 20 
(rum, hortelã, club soda, suco de limão taiti) 

 
Gim Tônica - 20 (Gordon's) / 28 (Tanqueray) 

(gim imp., tônica, um dash de Cynar e meia lua de limão siciliano) 
 

Gim Tônica de Mexerica  - 22 (Gordon's) / 30 (Tanqueray) 
(gim,  geléia de mexerica, um dash de Cynar, tônica e um zest de limão siciliano) 

 
Fitzgerald - 22 (Gordon's) / 30 (Tanqueray) 

(gim imp., xarope de açúcar, suco de limão siciliano,  
angostura e casca de limão siciliano) 

 
Negroni - 22 (Gordon's) / 30 (Tanqueray) 

(gim imp., Campari, vermute e casca de laranja) 
 

Boulevardier - 22 
(bourbon, Campari, vermute e casca de laranja) 
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Doses  
 

Jim Beam - 18 

Jameson - 18 

Absolut - 18 

Campari - 12 

 
 

Não alcoólicos  
 

Bær Mate - 10  

Água - 4 

Refrigerante - 5 

 
 

Porções 
 

Dip HOT SMOKED - 18 
(pasta de berinjela defumada com páprica picante e pães sortidos)  

Batata PONG* - 18 
(batata bolinha cozida e assada com maionese aioli CG) 

Mix PING - 18 
(azeitonas especiais, pimenta biquinho, linguiça artesanal,  

raspas de laranja) 
 
 

Sanduíches 
 

BTL - 24 
(pão ciabatta, maionese CG, bacon com melaço, queijo cozido,  

tomate e alface) 

CHK - 24 
(baguete de leite, frango desfiado com molho iogurte,  

chutney de manga e rúcula) 

QQ - 24 
(pão sourdough, maionese dijon CG, mix de queijos com tomate) 

 
*Extras: bacon ou maionese CG (normal/aioli/dijon) - 4 
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