
  PARA COMER 
15:00 - 23:00

azeite de gergelim temperado, azeitonas marinadas  
no gin e pão de fermentação natural 

mozzarella de búfala, pesto de limão siciliano,   
manjericão e pão de fermentação natural

tomates marinados em azeite e balsâmico, mozzarella 
de búfala, crocante de pão e manjericão 

bruschetta de tomate cereja assado, ricota cremosa  
e manjericão fresco 

sanduíche de queijo gouda, queijo gruyère e alho  
caramelizado 

sanduíche de bacon de carneiro e queijo gruyère  

sanduíche de salmão gravlax, ricota, rúcula e picles de 
cebola roxa. salada de alface romana 

guinness pie – torta de carne cozida na guinness.   
acompanha salada de repolho roxo 

todos os sanduiches acompanham picles feitos na casa

     PARA ADOÇAR

irish cake – bolo de maçã verde 
com calda butterscotch e chantilly

little cronin milkshake -chocolate meio amargo e café
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PARA COMER
11:30 - 15:00

salada de grãos cronin - arroz 7 grãos, ervilha fresca, 
tomate cereja, milho verde, mix de ervas, rúcula, noz 
pecan. molho de iogurte a parte

guinness pie- torta de carne cozida na cerveja guinness 
com salada de folhas verdes, parmesão e molho de 
mostarda

sanduíche de salmão gravlax, ricota, rúcula, picles de 
cebola roxa. acompanha alface romana com molho de 
anchova 

sanduíche de bacon de carneiro e queijo gruyère. 
acompanha picles de casa

     PARA ADOÇAR

irish cake – bolo de maçã verde com calda butterscotch 
e chantilly

little cronin milkshake -chocolate meio amargo e café
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guinness
german pils 
miracle ipa 
session ipa, maré paratii (longneck) 
bohemian pilsner, maré paratii (longneck) 
sina hard cider (longneck)

little cronin g’n’t
gin tônica nacional 
gin tônica importada 

moscow mule
tom collins 
irish negroni 
old dublin fashioned
sazerac
dry martini
whiskey sour
irish coffee 
espresso martini

água sem/com gás 
tônica 
espresso tônica
shakerato  
ginger beer
coca-cola 
coca-cola zero 
sprite 

espresso 
macchiato 
cappuccino 
flat white 
latte 
mocha 
chocolate quente 
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