CARTA
DE DRINKS
Por Márcio Felipe

SE BEBER, NÃO DIRIJA.

BOAS VINDAS
APEROL SPRITZ
Aperol, espumante brut, água com gás e laranja Bahia.

34

GIN TÔNICA
Gin, água tônica e limão.

34

GIN TORANJA
Gin, monin de toranja, morango e espuma de cajá.

36

G&T CAMARÕES
Gin, água tônica, infusão de laranja com canela e casca de laranja Bahia.

36

NOSSAS CAIPIS
A disponibilidade das frutas pode variar com a sazonalidade.

FRUTAS AMARELAS
Vodka, cajá, maracujá, caju, suco de limão e hortelã.

25

TROPICAL
Vodka, morango, maracujá e kiwi.

24

RUBI
Vodka, morango, xarope de hibisco, suco de limão e manjericão.

25

BERGAMOTA
Vodka, tangerina e lichia em calda.

25

AURORA
Vodka, sakê, melancia e suco de limão.

25

CAPIRINHA CAMARÕES
Cachaça prata, mix de limões, açúcar mascavo e rapadura.

25

CAJU SANTO
Vodka, caju, suco de limão e xarope de capim santo.

27

AUTORAIS
COQUETEL TROPICAL (SEM E COM ÁLCOOL)
Vodka, concentrado de romã, suco tropical (cajá, maracujá e caju), leite
condensado, creme de leite.

18 | 24

VIOLETA (SEM ÁLCOOL)
Suco de limão, água tônica, hortelã, infusão de laranja com canela e
rodelas de limão.

18

CACTUS
Whiskey Jim Beam, suco cítrico, xarope de açúcar e tangerina tostada.

26

PÔR DO SOL
Cachaça, suco cítrico, xarope de açúcar e manjericão. Finalizado na mesa
com concentrado de hibisco.

26

MOSCOW MULE TROPICAL
Vodka, xarope de gengibre, suco de limão e espuma de cajá.

26

HAVANA CITRUS
Havana Club 3 años, suco cítrico, Monin de amêndoas, Angostura Bitter,
xarope de açúcar e hortelã..

34

LILLET LEMON
Lillet Blanc, Limoncello, água tônica, hortelã e rodelas de limão siciliano.

35

CLÁSSICOS
MANHATTAN
Whisky bourbon, Vermute tinto, Angostura Bitter e cereja.

27

NEGRONI
Campari, Vermouth tinto, gin e laranja.

29

MOJITO
Rum, suco de limão, água com gás, xarope de açúcar e hortelã.

29

FITZGERALD
Gin, suco de limão, xarope de açúcar e Angostura Bitter.

35

