


COMILAnÇA

muquequinha
de siri

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

e temperos

na panelinha
na cumbuca - no Pão

arroz puta pobre
linguiça blumenau, tomate,

cebola e alho

mignon com

mocosadinho
camarão

mocosadinho
carne seca 

mandioca

batata baroa

gorgonzola no pão

R$35

R$30

R$28

R$46

balaia do manéR$32

pão caseiro recheado com 
linguiça blumenau, batata 

doce e mix de queijos

R$35

com glúten com lactose

mini churros COM doce de leite

brigadeiro de colher

pra lambê os BEIÇO

PUDIM DE sorvete

R$12

R$12

R$14
COM calda de chocolate

PRA COMEÇAR

caldinho de feijão

torresmo prensado

R$11

bucica quente
cachorro quente com linguiça 

blumenau, tomate e
queijo serrano gratinado

amendoim salgado
amendoim salsa&cebola

amendoim apimentado

coxinha de feijoada
a melhor da vida!

só pra
Mim!

torpedo de siri

bomba
bolinho de carne recheado

com linguiça blumenau e queijo, 
enrolado no bacon

bolinho de moranga
   com camarão e catupiry

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

R$15

R$16

R$15

R$22

R$24

R$10

R$11

R$14

10% sERVIÇO 
OPCIOnAL

Prá Tí
C mu ê

ca Rássa!

dadinhos de tapioca
com castanhas brasileiras e 

queijo coalho

varal de peixe
com pirão e farinha

pastel vento suli

meio da asa picante

bolinho de arroz

fundi do boteco
alcatra, chips de mandioca e

creme de queijos

batata frita
queijo

(8un)

Bolinho de linguiça
blumenau

(8un)

Bolinho de Mandioca
com carne seca

bolinho de galinha
caipira e provolone

(8un)

R$27

R$28

R$28

R$28

R$25

R$64

R$24

R$25

R$36

R$24 DO mar

Ostras gratinadasR$22

(1/2 dúzia)

4 massas de pastel crocante, 
queijo derretido e molho de camarão

chapa ceasaR$28

legumes e vegetais grelhados

R$18 Da terra
4 massas de pastel crocante, 

queijo derretido e carne picante



cheias de Gueri Gueri

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

usamos 100ml de destilado
aqui

serra Malte
gaúncha lá du Ríu Grândi

heineken 
a di garrafa verdi

outrásh cerveja
longuinéts

água i ôtras cosâ
prá quém fô Dirigí tb

água (com ou sem gás)

refrigerante
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

suco   pratz

manezinha

verdeamarelo
limão taiti e lima da pérsia

original 
prima da boa mô Quirídu

bergamota, manjericão e pimenta rosa

Kiabacaxi
kiwi, abacaxi e hortelã

onça pintada
bergamota e maracujá

amarelinha
abacaxi, limão siciliano 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

morancujá
morango e maracujá

Caipi Vinho branco
uva, gengibre e vinho

R$25

R$14

R$15

da vizinha Blumenau

R$15

R$15

600ml

ipa - pale ale - weizen - strong ale

birináitsh
prá tí bebêrish i ficá fêlish!

Pilsen R$10

servido no copo americano 
de 300ml com colarinho 

«áchash pôcu? Pédi Másh!»Chopp

R$10

R$4

R$5

R$5

R$6

R$8

R$6

Caipi Vinho tinto
limão e vinho

R$25

limão santo
limão com calda de capim limão

cana caiana
limão, caldo de cana e pedaço de cana pra chupar
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