


PRA COMEÇAR

caldo bobó de camarão

Caldo Feijão

COMILAnÇA
Prá Tí
C mu ê

ca Rássa!

dia do lixoR$25

coxinha de galinha, 
bolinha de queijo

coquete de vaca atolada
rissole de brócolis

04 unidades de cada:

dadinhos de tapiocaR$26

com castanhas brasileiras e 
queijo coalho

varal de peixeR$35

com pirão e farinha

pastel vento suliR$16

4 massas de pastel 
crocante, queijo derretido 

e carne picante

meio da asa picanteR$25

bolinho de arrozR$22

chapa ceasaR$28

legumes e vegetais grelhados

fundi do botecoR$62

tiras de alcatra, chips de mandioca
e creme de queijos

batata rústicaR$25

queijo

mini churrosR$12

doce de leite da casa

brigadeiro de colherR$12

 com cachaça

coxinha de feijoada
a melhor da vida!

R$10

(8un)

Bolinho de linguiça
blumenau

R$26

(8un)

Bolinho de Mandioca
com carne seca

R$27

R$11

só pra
Mim!

Beiço
pra lambê os

coxinha estragaobofeR$10

de mignon com batata palha 

torpedo de siriR$16

Bolinho mocosadinho
de linguiça blumenau

R$10

com batata doce

bombaR$13

bolinho de carne com linguiça 
blumenau e queijo, enrolado no bacon

bolinho de camarão na

  moranga e catupiry
R$15

Espetinho XixoR$19

alcatra, mignon suíno, calabresa,
bacon, cebola, pimentão e farofa

bucica quenteR$24

com linguiça blumenau, tomate e
queijo serrano gratinado

sandu...bãoR$28

pão quentinho com bife de mignon, 
ovo frito e queijo serrano

muquequinha
de siri

R$34

carne de siri refogada 
no azeite de dendê, leite de côco 

e temperos

na panelinha
na cumbuca - no Pão

arroz puta pobreR$28

linguiça blumenau, tomate,
cebola e alho

mignon comR$42

pirão com linguiçaR$23

 blumenau

mocosadinho
camarão

R$34

mocosadinho
carne seca 

R$30

mocosadinho
linguiça Blumenau
R$32

mandioca

batata baroa

batata doce

gorgonzola no pão



birináitsh
prá tí bebêrish i ficá fêlish!

cheias de Gueri Gueri

Cachaça - R$ 23
saquê/steinhager/vodka - R$ 25,00

usamos 100ml de destilado
aqui

original 
prima da boa mô Quirídu

serra Malte
gaúncha lá du Ríu Grândi

heineken 
a di garrafa verdi

outrásh cerveja
consúLti

servido no copo 
americano 
de 300ml 

com colarinho 
«áchash pôcu?

Pédi Másh!»

Chopp Pilsen
R$10

água i ôtras cosâ
prá quém fô Dirigí tb

água 
R$4 (com ou sem gás)

refrigeranteR$5

laranjinha água da serra
purezinha ks (290ml)

purezona (600ml)

conheça
nosso armário
tem cachaça de

minas
e daqui
também!

mais de

70
rótulos

cachaças
de

R$5

R$8

R$6 suco   pratz

R$6

manezinha

brasileirinha
limão taiti, limão cravo e lima da pérsia

R$14

R$15

R$15

bergamota, manjericão e pimenta rosa

Kiabacaxi
kiwi, abacaxi e hortelã

caju amigo
caju em calda, suco de caju e suco de limão

onça pintada
bergamota e maracujá

cura gripe
mix de limões, mel e gengibre

jabuticaba
a melhor!

nasce grudada no pau e morre sendo chupada

pink lemonade
morango e suco de limão siciliano

kiwuvardida
kiwi, uva e pimenta dedo de moça

das coroas
abacaxi e morango

amarelinha
abacaxi, limão siciliano  e gengibre

morancujá
morango e maracujá

Caipi Vinho branco
uva, gengibre e vinho 

R$25

bombeirinhoR$10

cachaça, grenadine e suco de limão




