


Cerv ejas Artesanais
“Cerveja: a causa e a solução de todos os problemas da vida.”
Homer Simpson
Estas  cervejas  dada  a  leveza  e  as  suas  características  secas
tornam-se   excelentes   opções   para   aperitivo, para  entradas  frias
como  saladas  e  enchidos  ou  para acompanhar uma boa conversa.

D escontraídas e l ev es
Benediktiner, Alemanha Imperial
Produzida desde 1609 é uma cerveja de trigo 
produzida com a tradição dos monges do Mosteiro 
Ettal. 5,4%.

2,5€ - 20cl

L’Olmaia Starship, Itália - Siena 7€ - 33 cl
Cerveja  amarga  de  estilo  Inglês, o  seu  nome  é 
um tributo aos Led Zepellin. 4,5%.

17€ - 75 cl

Birra Antoniana Altinate, Itália - Pádova 13€ - 75 cl
Aromas frescos de toranja e um corpo leve 
distinguem esta cerveja. 5,2%.

Erdinger Alkoholfrei, Alemanha 4,5€ - 33 cl
É uma cerveja de trigo sem álcool. 0%.

Sovina Amber, Portugal 4,95€ - 33 cl
Âmbar bronze. Espuma de cor branca a creme. 
Aroma frutado com carácter fumado complexo.

11,95€ - 75 cl

Letra B [Pilsner], Portugal 4,95€ - 33 cl
Cerveja de baixa fermentação, de cor dourada e 
paladar leve. 11,25€ - 75 cl

Birra Antoniana Bionda, Itália 17,50€ - 1 Lt
Refrescante, suave na boca e o aroma perfumado de 
malte. 5,2%.

L’Olmaia Tangerine, Itália - Siena 21,25€ - 75 cl
Intenso aroma de citrinos e especiarias que emerge a
partir da espuma de cor branca e compacta. 4,5%.

Sabores Clássicos
Estas cervejas de aromas e sabores clássicos como trigo,  lúpulo   ou
levedura  vão  surpreendê-lo  nas  harmonias  com  pratos
confeccionados  com  cogumelos,  bacon  ou beringela.

Birradamare Rossa, Itália - Roma 16€ - 75 cl
Cerveja  clara  de  aromas  e sabores  característicos
das Lagers, impressiona por aromas quase de 
perfume. 5,2%.

Benediktiner Dunkel, Alemanha 6€ - 50 cl
Cerveja  preta  de  trigo  é  fabricada  usando  
apenas  a própria levedura. Desde 1609. 5,4%.

Sovina Helles, Portugal 11,95€ - 75 cl
Amarelo médio até ouro claro. Espuma persistente. 
Aromas a malte de cevada.

Provocantes e Inesp eradas
Estas cervejas pela diferença de aromas e sabores e pela  estrutura
marcada  são  excelentes  desafios  para  pratos intensos ou picantes,
com gorduras e enchidos como por  exemplo o Ragu ou Pizzas com
salame picante, morcela ou queijo Gorgonzola.

L’Olmaia la 5, Itália - Siena 17€ - 75 cl
De cor amarelo brilhante, aromas herbáceos e sabor 
agridoce…excitante. 5,5%.

L’Olmaia la 9, Itália - Siena 17€ - 75 cl
Sabor complexo dominado por notas de laranja 
amarga é uma cerveja de apetência gastronómica.

Birra Antoniana Portello, Itália 12,95€ - 75 cl
Cerveja delicada com notas de coentro, casca de 
laranja e cravo. 6,5%.
Letra E, Portugal - Artesanal Minhota 4,5€ - 33 cl
Para pratos intensos com gorduras ou enchidos. 9%. 11,5€ - 75 cl

Nursia Bionda, Itália - Perugia 17€ - 75 cl
De aromas especiados e cítricos, apresenta-se com 
um corpo envolvente e notas de malte . 6,0%.
Deus “Brut des Flandres”, Bélgica 49€ - 75 cl
Cerveja que sofre um longo processo de fermentação 
que tem início na Bélgica e termina em Reims. 
11,5%.
Chimay Bleue Grande Reserve, Bélgica 19€ - 75 cl
Cerveja Trappist escura com sabor forte de levedura, 
apresentando no rótulo o ano de produção. 9%.

Erdinger Pikantus, Alemanha 7,5€ - 50 cl
Para  os  amantes  de  cervejas  fortes  com  aromas
tostados e sabor picante e encorpado. 7,3%.

Gordon Finest Scotch, Escócia 8,5€ - 33 cl
Cerveja escura forte e suave com sabor a malte de 
whisky. 8,0%.

Sovina Stout, Portugal 11,95€ - 75 cl

Coloração de preto a castanho com reflexos de 
bordeaux. Aromas proeminentes a café, cevada 
tostada e malte torrado.

Aromas e Sabores qu e 
l embram o Vinho
Estas cervejas pelas características frutadas, cítricas ou  elegantes
substituem  na  perfeição  o  vinho  e  são  bons pares para massas ou
pratos com manjericão, bacalhau e até mesmo sobremesas
Birra Antoniana, Itália – Pádova, Stile 
Vienna

12€ - 75 cl

Expressiva no aroma com notas de malte e caramelo 
é elegante na boca. 5,4%.

Birra Antoniana Rossa, Itália 10,5€ - 50 cl

Malte, frutos secos, mel, um corpo estruturado que 
deixa na boca um agradável sabor tostado. 7,3%.

Duvel, Bélgica 7€ - 33 cl

Cerveja equilibrada na composição, de teor alcoólico 
elevado. 8,5%.

Delirium Red, Bélgica 9,5€ - 33 cl
De tom vermelho-escuro, aroma doce e frutado com 
notas de amêndoas e cerejas. 8,0%.

Liefmans Fruitesse, Bélgica 6€ - 25 cl

Maturada durante 18 meses com cerejas é depois 
misturada com sumo natural de diversos frutos 
vermelhos. 3,8%.
Erdinger Urweisse, Alemanha 6,5€ - 50 cl
Cerveja de alta fermentação produzida com a receita 
original da cervejaria, datada de 1886. 4,9%.
Birra Nursia Extra, Itália - Subiaco 7,5€ - 33cl
Cor escura e de corpo inteiro, os aromas e sabor 
evoluem durante a degustação. 10%.

17,5€ - 75 cl

La Trappe Blonde, Holanda 6€ - 33 cl
Autêntica  cerveja  Trappist  com  espuma  
persistente, paladar frutado, condimentado e leve 
amargo. 6,5%.

Letra D [Red Ale], Portugal
4,95€ - 33 cl

Cerveja de alta fermentação, de cor avermelhada. Tem
sabor intenso e frutado com toques de torrado.

11,25€ - 75 cl

Il Chiostro, Itália - Salermo 27€ - 75 cl
Cor castanho profundo, com perfume de fruta madura
e cacau, um complexo e elegante paladar. Belgian 
Bruin.  9,5%.

As  nossas  cervejas  Italianas  não  se  encontram  disponíveis  em
Portugal, e é com imenso gosto que as importamos directamente de
Itália e assim coloca-las à sua disposição.

Caso  pretenda  levar  consigo  alguma  destas  cervejas,  informe  os
nossos colaboradores e será aplicado um desconto de 10% sobre o
valor em carta.

IVA incluído à taxa legal




