BEBIDAS
DRINQUES

REFRESCOS
7

CUPUAÇU SODA
Cupuaçu, xarope de açúcar e água com gás

SOSSEGA LAMPIÃO
Maracujá, mel de camomila e água com gás
Mate com limão e xarope de açúcar

ELVIRA RAULINO

28

28

DONA GENU

LIMONADA

Cachaça armazenada em castanheira, oxymel,
licor 43, cajuína gaseificada e canela maçaricada

Limão, xarope de açúcar e água com gás

CAJUÍNA

12

Suco clarificado do caju

VINAGREIRA

12

Infusão de hibisco com gengibre, shrub de
frutas e manjericão

30

NUM SE PODE
Vodka infusionada com jambu, vermouth Nolly
Prat, calda de laranja kinkan e tônica orgânica rosê

25

VALÉRIA
Aperol, oxymel e café Pessegueiro

ÁGUA COM GÁS

3

300 ML (com limão espremido + 2)

30

GAIA
Gim Vitória Regia, limão siciliano, folha de louro
e tônica orgânica

BETH CUSCUZ

CHOPE ARTESANAL

35

Gim Citadelle, majericão roxo, melão e tônica
orgânica

AVÓS - VÓ DINHA

25

CAJUÍNA SOUR

ABV 4,4% IBU 12

Cachaça Yaguara Branca, cajuína, suco de limão
e clara de ovo pasteurizada

Clara, translúcida e refrescante.
Vó Dinha é uma receita que remete às
primeiras lagers com arroz americanas.

25

FITÓ (SAZONAL)

300ML 13 430 ML 17

Rum Bacardi prata, doce de limão do Piauí e
limão siciliano

DÁDIVA - VENICE BEACH
Session IPA

35

Gim Vitória Regia, shrub de banana e capim santo,
néctar de maxixe, clara de ovo pasteurizada, água
com gás e angostura

MATE GELADO

Rice Pils

NICINHA

Gim Citadelle, jerez fino, licor de jenipapo e
bitter cítrico

30

OEIRAS

ABV 4,5% IBU 55

Vodka Ketel One, Cointreau, suco de limão, purê
de manga com cardamomo em crosta de açúcar
com pimenta rosa

Inspirada nas IPAs californianas de coloração âmbar,
traz a intensidade dos lúpulos americanos, com
nuances de mel e caramelo da base maltada, ótimo
amargor e refrescância

28

IRENE
Cachaça Yaguara Branca, suco de limão, calda de
doce de limão, infusão de hibisco com gengibre,
espuma de maracujá com pimenta rosa

300ML 18 430 ML 24

CAIPIRINHAS DA CASA (SAZONAIS)

28

CABEÇA DE CUIA

Cachaça Doce Paixão 20 - Vodka Ketel One 25

Whiskey Jamesson, vermouth Punt e Mès, cajuína,
angostura, espuma de gengibre e raspas de amburana

Tomate cereja, limão taiti, pimenta do reino e sal
Caju, limão cravo e raspas de gengibre
Tangerina, pimenta biquinho e caiena
Uva verde, limão siciliano e alecrim
Limão siciliano, coentro com borda de sal

PEÇA SEU CLÁSSICO

3 Limões (taiti, siciliano e lima)

ESPRESSO
Café Fazenda Pessegueiro (Alta Mogiana - SP)
Notas aromáticas de caramelo, equilibrado e cítrico,
vai com nossa cajuada com coco

6

GIM TÔNICA
MOJITO
MARGARITA
NEGRONI
DRY MARTINI
BLOODY MARY
MANHATTAN
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35

VINHOS
QUALQUER GARRAFA 99
ESPUMANTES

ROSÉ

DON GUERINO BRUT ROSÉ

PIZZATO FAUSTO ROSÉ

Maturação 12 meses | Serra Gaúcha - RS
100 % Malbec
Aromas de frutas vermelhas, rosas e goiaba. Seu
paladar é refrescante, bom corpo, com perlage
persistente e fina.

Límpido de cor rosada clara. Aromas de frutas
vermelhas frescas (morango, framboesa e cereja).
Com acidez bem equilibrado. Ótimo frescor e

TINTOS

GUATAMBU NOITE DO PAMPA
Maturação 18 meses | Campanha Gaúcha - RS
100 % Merlot
Espumante tinto, perlage persistente. Na boca untuoso
com interessante mistura de geléia de morango,
chocolate amargo e amêndoa tostada

DON GUERINO ESPUMANTE BRUT CHARMAT
Alto Feliz | Campanha Gaúcha - RS
100 % Prosecco
Amarelo palha com reflexos esverdeados. Aroma com
notas de frutas cítricas, flores brancas, pêra.Paladar
refrescante. Longa persistência, elegante e macio.

BRANCOS
DON GUERINO RESERVA CHARDONNAY
Alto Feliz | Serra Gaúcha - RS
100 % Chardonnay
Coloração amarela palha claro com reflexos esverdeados.
Com notas de frutas cítricas, mel, flores brancas,
perâ, abacaxi, baunilha e coco. Paladar fino com toque
adocicado. Notas de frutas brancas e cítricas, com longa
persistência.

GUATAMBU LUAR DO PAMPA
Dom Pedrito | Campanha Gaúcha - RS
100 % Sauvignon Blanc
Cor esverdeada com reflexos prateados. Aromas
intensos de goiaba, maracujá e notas de pimentão
verde. Acidez marcante, final longo e muito persistente

DON GUERINO VINTAGE
Alto Feliz | Serra Gaúcha - RS
100 % Torrontés

GUATAMBU RASTROS DO PAMPA
Dom Pedrito | Campanha Gaúcha - RS
100 % Tannat
Coloração púrpura com tons viólaceos, aromas de frutas
negras e de geléias com notas de chocolate e tabaco.
Taninos doces e macios. Passagem por 3 meses em
carvalho francês.

DON GUERINO RESERVA TEROLDEGO
Alto Feliz | Serra Gaúcha - RS
100 % Teroldego
Coloração vermelha com toques violáceos. Aromas de
frutas vermelhas, chocolate e especiarias. Em boca
apresenta boa intensidade, persistência, encorpado
e retrogosto agradável. Passagem por 6 meses em
carvalho francês e envelhecimento na garrafa 6 meses
em caves com temperatura e umidade controlada.

DON GUERINO VINTAGE MALBEC

Alto Feliz | Serra Gaúcha - RS
100 % Malbec
Coloração vermelha rubi com reflexos violáceos.
Aromas intensos de frutas vermelhas, ameixas,
baunilha e café. Apresenta taninos maduros, corpo
médio e persistente e agradável.

PIZZATO FAUSTO CABERNET SAUVIGNON
Dois Lajeados | Serra Gaúcha - RS
100 % Cabernet Sauvignon
Vermelho rubi intenso. Frutado amoras, cerejas e
ameixa preta. Traços de especiárias escuras e leve
mentolado. Na boca médio para encorpado, frutado,
de boa persistência, acidez agradável e taninos
marcantes.

VINHO EM TAÇA (187 ML)

Jovem e tropical, com alta intesidade aromática, com
notas de frutas cítricas, mel e flores brancas. Toque
adocicado com longa persistência.
TRAGA SEU VINHO
Taxa rolha de 50 reais

Dois Lajeados | Serra Gaúcha - RS
100% Merlot

29

Pizzato Fausto Chardonnay - Amarelo claro com
traços esverdeardos. Com aromas de maçã verde,
pêra, flores brancas e minerais. Fresco equillibrado de
corpo médio.
Pizzato Fausto Merlot - Aromas de frutas vermelhas e
escuras, ameixa, cereal, e terroso. Taninos de grande
personalidade, aveludados, é equilibrado e persistente.
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CACHAÇAS
QUALQUER DOSE (50ML) 18
HARMONIE SCHNAPPS AMBURANA
2 anos na amburana | Serra Gaúcha - RS
Leve e perfumada, aromas florais, adocicados e delicado
defumado. Retrogosto marcante com especiarias

DA TULHA
3 anos no carvalho | Mococa - SP
Aromas discretos de frutas secas, castanhas e floral.
Untuosa, de acidez equilibrada, apresenta muito frescor

ENGENHO SÃO LUIZ
3 anos no carvalho | Lençois Paulista - SP
Aromas complexos, perfumada e com muita fruta.
Na boca é potente e elegante como um bom bourbon
Retrogosto suave e requintado

RESERVA DO NOSCO
4 anos no carvalho francês | Resende - RJ
Aromas muito convidativos de ameixa e café torrefato.
Acidez e álcool equilibrados. Retrogosto persistente e delicado

PORTO MORRETES
3 anos no carvalho | Morretes - PR
Grande complexidade de aromas: frutados, herbais, florais.
Acidez e percepção alcoólica equilibradas.
Persistente, nobre e redonda

WEBER HAUS EXTRA PREMIUM
5 anos no carvalho francês e 1 no bálsamo | Ivoti - RS
Muito elegante e perfumada, aromas herbáceos e
de especiarias. Na boca é encorpada, com acidez
equilibrada e retrogosto afumaçado

CANARINHA
2 anos no bálsamo | Salinas - MG
Aromas de banana e especiarias, acidez marcante e
álcool equilibrado. Retrogosto anestésico com notas
de cravo e canela

CEDRO DO LÍBANO
1 ano no carvalho americano | São Gonçalo do Amarante - CE
Aromas misteriosos, herbais, medicinais. Corpo denso e acidez
equilibrada. Potente e etérea, entrega o que promete

SANHAÇU UMBURANA
2 anos na amburana | Chã Grande - PE
Untuosa, perfumada e marcante na amburana,
remete à erva-doce e aromas frutados. De paladar quase que
adocicado, é encorpada e envolvente
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