Cervejas

ViVano Beer
American Pale Ale
Cerveja Artesanal
R$ 23 (500ml)

Chopp Straat
Cerpa Export Estrela Galicia Tijuca Cerpa Pilsen R$ 13,50
R$ 13 (350ml)

R$ 13 (350ml)

R$ 13 (350ml)

Eisenbahn Stella Artois Heineken
R$ 13 (355ml) R$ 12 (275ml)

R$ 13 (330ml)

Chopp Straa
Baltic Porte t
r

R$ 13,50

Cerveja cremosa e de
espuma persistente.
Lúpulos americanos
conferem amargor
equilibrado, aroma
cítrico e floral.

BLACK

Straat RED ALE

Barco Thai

Straat ipa

R$ 23 (500ml)

R$ 24 (600ml)

R$ 23 (500ml)

Cerveja
avermelhada
devido à adição de
flor de Hibisco e
pétala de Tulipas
vermelhas. Possui
um leve dulçor no
início, balanceado
pelo amargor no
retrogosto.

Refrescante, leve e
saborosa a Thai tem
um equilibrio
perfeito entre o
corpo do trigo e a
intensidade do
gengibre.

Possui um aroma
cítrico e floral que
refletem o amargor
característico desta
IPA, seu sabor de
malte harmoniza no
paladar e o
retrogosto vem sem
aspereza.

Barco IPA

Coruja Lager

Coruja ipa

R$ 26 (600ml)

R$ 14 (355ml)

R$ 14 (355ml)

Cerveja com adição
de goiaba e lúpulos
americanos no
dry-hopping. O
aroma é composto
por notas cítricas,
florais e um tom de
frutas tropicais.

Sabor adocicado e
aroma floral de
lúpulos
especialmente
combinados.
A escolha ideal para
apreciar e ser
apreciada à noite.

Uma cerveja aromática, de corpo leve e
refrescante. Seu
aroma traz notas de
frutas tropicais, como
manga, abacaxi,
tangerina e pinho.

Coruja Viva

Coruja Extra

Coruja IPA

R$ 39 (1000ml)

R$ 39 (1000ml)

R$ 39 (1000ml)

A Coruja iniciou
seu voo pelo
mundo das
cervejas com uma
lager
não-pasteurizada,
envasada em
garrafas vintage
de 1 litro.

Com a fórmula
incrementada por
dois tipos de malte,
Vienna e Pilsen, ela
ficou mais alcoólica
(6,5%) e aromática,
graças aos lúpulos
Galena e Perle.

Uma cerveja
aromática, de corpo
leve e refrescante.
Possui nível de
amargor
considerável e alto
teor alcoólico,
característicos deste
estilo.

