
CLÁSSICOS

Amaretto Sour
amaretto / suco de limão / amêndoas moídas

Foi muito popular na década de 40 nos EUA. 

Une o sabor inconfundível e adocicado do Amaretto

a elementos cítricos. Fácil de beber e amar.

Moscow Mule
vodka / suco de limão / xarope de gengibre / cerveja / espuma de gengibre

Cítrico, refrescante e único. Na caneca de cobre,

como manda o figurino. Porém, diferente de muitos,

nossa versão não leva açúcar nem refrigerante. 

Dry Martini
 gin / vermouth dry

Considerado o cocktail mais famoso do mundo.  

O preferido do 007. Precisa dizer mais?

Negroni
 gin / vermouth italiano / Campari

Um clássico absoluto criado em Firenze, na Itália. 

Tem cor de Ferrari e sabor exclusivo. Irretocável como uma obra de Da Vinci.

Apple Martini
vodka / polpa de maçã / kaly de maçã-verde / curaçau fino

Tão jovem (20 e poucos anos) e já é clássico. Foi criado em Los Angeles, 

virou queridinho na Big Apple (NY) e já conquistou corações

e paladares pelo mundo. Também conhecido por “Appletini”.

Cosmopolitan
vodka / cranberry / curaçau fino / suco de limão

Charmoso cocktail apreciado pela Madonna, Carrie Bradshaw

 (personagem de Jessica Parker em Sex and The City) e muitas outras estrelas.



EXCLUSIVOS ZERO GRAU

Piqueri
Steinhaeger / marula / café expresso / kaly de baunilha / canela em pó

Sabor marcante de café e textura aveludada devido à 

mistura de marula e baunilha. O Steinhaeger dá um toque de zimbro 

e a canela fecha com chave de ouro.

Azevedo
gin / shrub de maçã-verde e pimenta-rosa / 

suco de uvas brancas / limoncello / maçã

Mistura complexa e inexplicável de sabores que leva a um único resultado: 

“Mais um Azevedo, por favor!”.

Fresh Watermelon
vodka / cubos de melancia / kaly de melancia / curaçau fino

Sabor refrescante e intenso de melancia. 

Se você gosta da fruta, então esse é seu drink.

Tatuapé
rum branco / suco de limão siciliano / marasquino / 

redução de rum añejo com melaço de cana

Conexão Manhattan-Tatuapé
whisky / jerez / kaly de baunilha / melão blue

Uma releitura do clássico Manhattan, com Scotch em vez de Bourbon,

e outras adições que o tornam um drink marcante sem perder a elegância.

Toro Loco
tequila / peach / redução de lemon grass / energético

Para aqueles que querem energia sem abrir mão do sabor.

Margarita Caliente
tequila / curaçau red / suco de limão / sal aromático / pimenta dedo-de-moça

Vermelho vibrante, que chama a atenção por onde passa. 

O toque de sal negro do Hawaii e pimenta dedo-de-moça dão ao 

drink um sabor único e instigante. E caliente, claro. 

Remete-nos aos drinks preferidos por Hemingway, tomados em Cuba. 

Suave e cítrico sem perder a potência do rum nem 

deixar de lado a doçura do melaço.



G&T

G&T Classic
 gin / tônica / pepino / bagas de zimbro / casca de limão siciliano

Um clássico indiscutível servido em copo Bordeaux

e enriquecido com  bagas de zimbros.

Spicy G&T
gin / tônica / alecrim / limão siciliano / anis estrelado 

Uma variação do Gin Tônica muito refrescante, saborosa e cheia de 

personalidade. Moderna, mas sem abrir mão das raízes.

G&T Hibiscus
gin / tônica / hibisco / pimenta-rosa / tangerina

Gin Tônica com aromas frescos que remetem aos campos da Toscana e

cor avermelhada (e fotogênica) garantida pela 

adição de flores secas de hibisco.

LONG DRINKS - NÃO ALCOÓLICOS

Tentação
xarope de morango / suco de uva / club soda / morangos frescos

Quem disse que uma bebida precisa de álcool para ser gostosa?

Sabor frutado com a efervescência da Club Soda.

Italian Soda
xarope de frutas / água com gás / limão

escolha entre os sabores: maçã verde / romã / framboesa / cereja / tangerina

Grande sucesso na Europa. Experimente e descubra o porquê.



CAIPIRINHAS

Caipirinha Clássica
cachaça especial / limão em cubos / açúcar

Patrimônio nacional. Reconhecida internacionalmente.

Quem nunca viu um gringo apaixonado por ela?

Tropicana
cachaça especial / morango / abacaxi / polpa de maracujá / açúcar

Tropical devido às frutas frescas e com um quê tupiniquim graças à cachaça.

Paixão
vodka / amora / morango / framboesa / cereja / açúcar

Há quem diga que é afrodisíaca. Por isso, se você quer... Ah, você entendeu!

Bonita
rum / morango / tangerina / açúcar / pimenta dedo-de- moça (decorativa)

Com sabor marcante e frescor que permanece na garganta por muito tempo.

Afrodite
saquê / abacaxi / uvas itália / lichia / gengibre ralado

Afrodisíaca e gostosa. Precisa dizer mais?
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