
Carta de Cerveja

HEINEKEN Clara Premium 330 ml 5,0% (Brasil)                                                    R$ 9.00

Amargor balanceado e final seco. Cerveja puro malte presente em mais de 150 países.

STELLA ARTOIS Clara Premium 275 ml 5,2% (Brasil)                                      R$ 9.00

É uma cerveja Pale Lager Belga super premium, de sabor balanceado e marcante, que surgiu em 1926.

BUDWEISER Standard American Lager 343 ml %                           R$ 9.005,0  (Brasil)     

São usadas lascas de beechwood (uma madeira especial) nos tanques de fermentação,             
uma propriedade exclusiva de Budweiser que resulta em uma bebida de
 qualidade excepcional e sabor único: marcante no início e suave no final, sem deixar amargor residual

BOHEMIA Clara Pilsen 355 ml 5,0% (Brasil)                                                           R$ 8.50

Premium Lager de origem belga com bom equilíbrio entre malte e lúpulo.

ITAIPAVA PREMIUM Clara Premium 355 ml 4,5% (Brasil)                                      R$ 8.50

Uma cerveja diferenciada, de sabor mais encorpado, produzida com malte e lúpulo selecionados
 e importados da Europa. Ideal para consumidores com o paladar mais exigente

PAULISTÂNIA LAGER Clara Premium 600 ml 4,8% (Brasil)                         R$ 19.50

Cerveja puro malte, aromática, com notas de malte e lúpulo bem equilibrados.

THEREZÓPOLIS GOLD Clara Premium 600 ml 5,0% (Brasil)                               R$ 22.50
Cerveja clara, puro malte, seca  com notas florais.

1795 BUDWEISER Clara Czech Lager 500 ml 4,7% (Rep.Tcheca)                        R$ 28.60

1795 BUDWEISER é a mais antiga cervejaria de Budweis. Cor dourada com sabor maltado e lúpulo de Saaz.

 HB Clara Lager Helles 500 ml 5,1% (Alemanha)                                              R$ 33.50     
             
HOFBRAU (HB) - Refrescante e levemente amarga. Referencia em Munique.

                                        
COLORADO APPIA Clara Trigo 600 ml 5,5% (Brasil)               R$ 29.90

COLORADO APPIA – Natural de Ribeirão Preto em SP. Tem adição de mel de laranjeira.

WEIHENSTHEPHANER Clara Weiss 500 ml 5,4% (Alemanha)                            R$ 30.70

Cervejaria mais antiga do mundo em atividade. Desde 1040 produz uma Weiss bier frutada
 com intensos aromas de banana, cravo e levedura. 

ERDINGER Clara Weiss 500 ml 5,3% (Alemanha)               R$ 34.50 

Famosa  weizen bier alemã. Cerveja leve, refrescante e aromática.

VEDET Clara Wit 330 ml 4,7% (Bélgica)               R$ 27.80

Cerveja “branca” de trigo. Leve, refrescante e com notas cítricas.



DELIRIUM TREMENS Clara Tripel 330 ml 8,5% (Bélgica)                          R$ 38.70

Famosa cerveja do “elefantinho cor de rosa”. Potente, com espuma densa e cremosa.

LA TRAPPE BLONDE Clara Trapista 750 ml 6,5% (Holanda)                                        R$ 74.50

Trapista da Holanda. Produzida desde 1884. Cor dourada, com aromas de malte e notas de banana.

COLORADO INDICA Cobre IPA 600 ml 7,0% (Brasil)                                                         R$ 29.90

Primeira India Pale Ale do Brasil. Notas de especiarias e condimentos. Tem leve adição de rapadura.

GUINNESS  Preta Stout 500 ml 4,2% (Irlanda)                                                                R$ 27.00

Possui cor, aroma e sabor de malte torrado que lembram café e chocolate. Um ícone.

PAULANER HEFER NATURTRÜB Clara Weiss 500 ml 5,4% (Alemanha)                        R$ 34.80
                               
Célebre weissbier de Munique. Fundada em 1634. Notas de pão, banana e cravo

CHIMAY RED DUBBEL 330 ml 7,0%  (Bélgica)                                                                  R$ 33.70

Chimay Red é a mais antiga cerveja entre as Chimays. Esta cerveja trapista possui uma bela cor acobreada que a torna 

particularmente atraente. Coberta com uma espuma cremosa, ela exala um aroma frutado, especiarias e no paladar cereja e 

caramelo, com o final levemente amargo.

MATILDA Clara Weiss 500 ml 5,0% (Brasil – Angra dos Reis - RJ)                                  R$ 26.00

Amarelo claro e opaco, tem características do sul da Alemanha. Combinação de maltes de cevada e trigo

 harmonizam-se  com perfeição. Valoriza e a interatividade do paladar amargo com presença marcante

 de aromas e paladares frutados e de especiarias

VEROLME American Wheat 500 ml 5,0% (Brasil – Angra dos Reis - RJ)           R$ 25.00  

Verolme faz parte da primeira linha de cervejas artesanais fabricadas no Brasil. É do estilo American Wheat onde a cerveja é 

menos frutada e adocicada, sendo levemente mais lupulada e amarga. O nome homenageia a Marina Verolme, em Angra dos 

Reis, onde fica a fábrica Caracteriza-se por ser leve e refrescante, de aroma neutro, mas de sensação cremosa na boca.

 BEATUS Tripel 500 ml 10% (Brasil – Angra dos Reis - RJ)                                  R$ 29.80  

Cerveja de estilo Abadia, possui cor amarelo dourado e cremosidade densa e duradoura. O aroma e sabor são revelados com 

a presença frutífera marcante, especiarias e álcoóis superiores. O equilíbrio perfeito é harmonizado pela escolha especial de 6 

variedades de lúpulos e 3 tipos de maltes distintos, que lhe conferem um paladar único, complementado por um processo de 

maturação no carvalho.

CHOPP CABORÊ Claro  4,2%  (Brasil – Paraty - RJ)                                             R$ 12.50

Cerveja tipo Pilsen sem conservantes e 100% puro malte. Não é filtrada, apresentando aparência turva e coloração palha-
dourada. Apresenta sabor e aroma de cereal (malte de cevada).
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