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CARTA DE 
CERVEJAS ESPECIAIS



Cerveja Weissbier (de Trigo)

Clara • 4,9% Álc. • Alta fermentação

Erdinger Urweisse

R$ 32,00 - Garrafa 500 ml

Weissbier Naturtrüb
Paulaner Hefe-

Cerveja Weizen - Weissbier • Clara

5,5% Álc. • Alta fermentação

R$ 32,00 - Garrafa 500 ml

A cerveja alemã Paulaner Hefe-Weissbier naturtrüb é sutil e 
fácil de beber, inclusive, conhecida como “cerveja para o 
café da manhã” por causa disso. É uma cerveja de trigo 
clássica, muito bem elaborada e com uma das melhores 
notas para seu estilo no ratebeer.

Esta versão não é refermentada na garrafa e mantém assim 
as características de uma típica cerveja Weiss, com aroma e 
paladar complexos, rico em notas frutadas, em especial 
cravo e banana. Utiliza a receita original da fundação da 
Erdinger (1886).

Spaten

Cerveja Puro Malte • Clara

5,2% Álc. • Alta fermentação

R$ 10,00 - Garrafa 355 ml

Spaten é a cerveja mais pura que respeita a mesma forma
de fazer cerveja desde 1397. Segue a lei da pureza. Spaten

é uma das principais puro malte do mundo. Nascida em

Munich, desde 1397.
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Spaten

Cerveja Puro Malte • Clara

5,2% Álc. • Alta fermentação

R$ 13,00 - Garrafa 600 ml

Spaten é a cerveja mais pura que respeita a mesma forma
de fazer cerveja desde 1397. Segue a lei da pureza. Spaten

é uma das principais puro malte do mundo. Nascida em

Munich, desde 1397.

R$ 10,00 - Garrafa 355 ml

Cerveja Standart American Lager
Clara • 5,5% Álc. • Baixa fermentação

Heineken

Elaborada com quantidade maior de lúpulo, vai bem
com pratos mais condimentados. É uma cerveja
composta de extrato primitivo extra, de cor forte,
baixa fermentação e amargor acentuado.



R$ 13,00 - Garrafa 600 ml

Cerveja Standart American Lager
Clara • 5,5% Álc. • Baixa fermentação

Serramalte

R$ 14,00 - Garrafa 600 ml

Cerveja Standart American Lager 
Clara • 5% Álc. • Alta fermentação

Original

Fundada em 1957, em Getúlio Vargas (RS), a Serramalte 
600ml (caixa com 12 unidades) é uma Premium American 
Lager de cor amarelo claro, e muito refrescante. Uma 
tradicional cerveja brasileira que possui mais malte em sua 
composição que outros rótulos similares, o que lhe confere 
um aroma discreto bem agradável.

Reconhecida por preservar sua essência, tradição e 
qualidade desde 1931, a Original é uma Standard American 
Lager de sabor suave, leve amargor e aroma de lúpulo, além 
de refrescância única — garantida por sua alta 
carbonatação. Harmoniza bem com petiscos, feijoada, lulas 
fritas, ostras ou nas fatias de salame ou um belo corte de 
carne.
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R$ 10,00 - Garrafa 275 ml

Premium American Lager
Clara • 5,2% Álc. • Baixa fermentação

Stella Artois

É uma cerveja Premium American Lager com mais de 600 
anos de tradição. Criada originalmente como presente de 
Natal para os habitantes de Leuven, na Bélgica. Com um 
aroma suave e notas maltadas, sendo característica do 
resultado do lúpulo Saazner (da República Tcheca) usado 
na sua produção. Bacalhau, camarão e lula harmonizam 
muito bem com seu sabor.



Chopp Pilsen • Dourado amarelado  
5% Álc. • Baixa fermentação

Chopp Heineken

R$ 14,00 - Copo 300 ml
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É o verdadeiro chopp premium. Com sabor único, feito com 
ingredientes puros e selecionados, é a combinação perfeita 
para quem exige um chopp de qualidade. Produzido com 
ingredientes 100% naturais e de cor dourada, com aroma 
agradável de lúpulo e sabor levemente amargo e com sutis 
notas frutadas é a escolha perfeita para grandes 
comemorações!  

R$ 10,00 - Garrafa 330 ml

Cerveja Standart American Lager
Clara • 5% Álc. • Baixa fermentação

Budweiser

R$ 13,00 - Garrafa 600 ml

O processo de produção da Budweiser é diferenciado, por 
utilizar lascas de Beechwood (madeira especial) durante os
 processos de fermentação e maturação. O resultado é um 
cerveja de sabor único e com equilíbrio perfeito: marcante 
no início e suave no nal.

Cerveja Standart American Lager
Clara • 5% Álc. • Baixa fermentação

Budweiser

O processo de produção da Budweiser é diferenciado, por 
utilizar lascas de Beechwood (madeira especial) durante os
 processos de fermentação e maturação. O resultado é um 
cerveja de sabor único e com equilíbrio perfeito: marcante 
no início e suave no nal.
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