
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bem vindos À Barra, 

Nosso cardápio para o inverno tem 

inspiração em poemas Haikai ou Haiku. 

Este formato tem sua origem na corte 

japonesa do século XVII, e como 

temática comum a natureza ou amor.  

Nos textos selecionados, escolhemos 

mostrar a versão nacional, que com 

nomes como Guilherme de Almeida, a 

partir de 1920 quebram a métrica de 17 

sílabas poéticas e atualizam o tema com 

cenários urbanos e críticas políticas. 



Você vai encontrar em nosso menu 

interpretações do Bar e da Cozinha, e 

ver como traduzimos em nossas 

linguagens o mesmo momento capturado 

pelo poema. 

Ao final, fica livre o espaço para que 

você nos sugira textos ou obras que 

possam nos influenciar nas próximas 

edições. 

Saúde e bom apetite 

A Barra 

Nora e Juglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MENU 

 

 

 

Cortinas de seda 

O vendo entra 

Sem pedir licença 

(Paulo Leminsky) 

 

 

Soprando esse bambu 

Só tiro 

O que lhe deu o vento 

(Paulo Leminsky) 

 

 
Manhã de frio – 

Com o agasalho, visto 

Saudades de minha mãe 

(Paulo Franchetti) 

 

 

Pratos 

 
R$25,00 

 

Coquetéis 
autorais 

R$27,00 

 

 

Pratos 

R$25,00 

 

Cachaça branca, 
vermute seco e 
salmoura. 

 

Nabo e erva doce com 
laranja, mostarda, 
alecrim e iogurte. 

 

Soju, absinto branco 
melão, pepino, 
salsão, aquafaba, 
limão e açúcar. 
 

Banana da terra, 
cevadinha, curry 

verde, tucupi e alho-
poró.  

 

Bourbon, mate 
tostado, hibisco, café 
extraído a frio, limão 
e açúcar. 

 

Cuscuz de milho 
branco, leite de 

amendoim e picles de 
cogumelo. 

 



 

 

Na cidade, a lua: 

A jóia branca que bóia 

Na lama da rua 

(Guilherme de Almeida) 

 

 

 

Madrugada    bar aberto 

Deve haver algum engano 

Por perto 

(Paulo Leminsky) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Passa e volta 

A cada gole 

Uma revolta 

(Paulo Leminsky) 

 

Bebida engarrafada para compartilhar (consulte o bar para 

sabores) _______________________________R$ 35,00 

 
 

 

 

 

Tequila com coco 
defumado, xarope de 
mel, limão e 
aquafaba. 

 

Mole, chips de tortilla de 
trigo. 

Rum branco, Spiced 
Rum, xarope de 
cítricos, soda de 
vermute rosé. 

 

Joelho de porco, 
repolho fermentado, 
pão francês e molho 

jus de porco.  



Esnobar 

É exigir café fervendo 

E deixar esfriar 

(Millôr Fernandes) 

 

Café na prensa francesa ou Bule de chá (consulte o 

bartender) 

120ml (1 pessoa) _______________________R$7,00 

300 ml (2 pessoas) _____________________R$ 15,00 

 
 
 

Água filtrada 
Cortesia 

 
Coquetéis clássicos ou doses 

R$ 29,00 – 55,00 
 

Água com gás 500ml 
R$ 7,00 

 
Conservas e petiscos do dia (consulte a cozinha) 

R$ 7,00 – unidade 

 
 

CLÁSSICOS* 
 
Amaretto Sour____________________________R$29,00 
Amaretto, aquafaba, suco de limão, xarope simples e bitter artesanal. 
 

Black Manhattan__________________________R$29,00 
Bourbon, amaro e bitter de cascas brasileiras. 
 

Boulevardier_____________________________R$29,00 
Bourbon, Bitter Italiano e vermute tinto. 
 

Daiquiri__________________________________R$29,00 
Rum branco, suco de limão e xarope simples. 
 

Dry Martini_______________________________R$29,00 
Gim, vermute seco e azeitona. 
 

Gim tônica_______________________________R$29,00 
Gim, água tônica e rodelas de limão. 
 

Mark Twain______________________________R$29,00 
Bourbon, suco de limão, xarope simples e bitter artesanal. 
 

Old Fashioned____________________________R$29,00 
Bourbon, crosta de açúcar e bitter artesanal. 
 

Plimpton________________________________R$29,00 
Spiced rum, vermute tinto e bitter artesanal. 
 

Whisky sour_____________________________R$29,00 
Bourbon, aquafaba, suco de limão, açúcar e bitter artesanal 
 

*outras opções são possíveis, consulte o bar. 



Sugestões: 
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