CRAFT BEERS
take a moment
and savour the beauty

Pilsner: Prata

3,50€

33cl

Com uma sensação de boca bastante leve,
apresenta subtis notas ﬂorais e herbais com um
amargor moderado e uma inﬁnita sensação de
satisfação
Ideal para: Peixes grelhados

IPA: CREATURE

4,00€

33cl

A Creature é frutada, sumarenta, aromática,
cremosa, equilibrada, forte, suave, pujante, delicada e sobretudo feliz. Produzida com elevadas
quantidades de lúpulos americanos, maltes
britânicos e água suave de Lisboa, a Creature diferencia-se dos restantes tipos de IPA pelo seu baixo
amargor, mas perﬁl aromático bastante intenso.
Ideal para: desfrutar a qualquer momento

Lager: Lager

4,00€

33cl

Produzida com cuidado, bem balanceada e com
um dourado suave. A combinação de líquido e
malte resultam numa cerveja suave e fácil de beber.
Ideal para: desfrutar a qualquer momento

Amber: Amber Ale

4,00€

33cl

A nossa Amber Ale, de textura rica, aperfeiçoada
com sabores e aromas de caramelo. Com um teor
um pouco mais elevado de álcool, é perfeita para as
almas mais aventureiras.
Ideal para: Carnes e Estufados

Amber & Red Ale: Letra D

4,00€

33cl

A letra D apresenta uma cor avermelhada, com
sabor e aroma caramelizado, em equilíbrio com a
frescura frutada lúpulo Americano da variedade
Cascade.
Ideal para: Carnes grelhadas e Queijos

American India Pale Ale: Letra F 33cl

5,00€

A Letra F combina a doçura do malte com o amargor dos lúpulos Americanos Cascade, Citra e
Mosaic adicionados ao longo do processo,
resultando em sabores e aromas tropicais e
cítricos.
Ideal para: Carnes grelhadas e Queijos

German Pilsner: Vadia - Loira

33cl

5,00€

Aroma intenso a malte proveniente do malte base
usado nesta receita, característica típica de uma
cerveja de fermentação baixa (lager). Cor dourada
clara e cristalina. Amargor médio e constante ao
longo de toda a degustação. Sabor intenso a malte,
característica típica deste estilo de cerveja alemão.
Ideal para: Marisco, Peixes e Saladas

Baltic Porter: Nautika

5,00€

33cl

Vadia Nautika é uma cerveja de estilo Baltic Porter
com 7% de alc. O seu aroma e sabor recordam a
doçura do malte com notas de caramelo, toﬀee,
nozes e profundo tostado. O corpo é macio, carbonatação e amargor moderados, a Vadia Nautika
promete conquistar os amantes de cerveja.
Ideal para: Ostras, carnes assadas ou grelhadas, enchidos fumados, sobremesa a base de
chocolate, frutos vermelhos e/ou gelado
baunilha.

Lager: Estrella Damm

3,00€

33cl

Dourada com tons âmbar e algumas reﬂexões
esverdeadas, é limpa e brilhante. A sua espuma é
de cor crua e longa duração. As bolhas que se
movem rapidamente são ﬁnas e abundantes. Seu
nariz de especiarias frescas é envolvente, as notas
torradas conferem personalidade à perceção ﬁnal.
Na boca é suave com o seu carbono integrado e o
paladar é denso com notas de cereais tostados. A
vivacidade da acidez torna-o iminentemente
fresco. O amargor no ﬁnal confere-lhe um ﬁnal de
boca prolongado.
Ideal para: desfrutar a qualquer momento

Lager & Trigo: Inedit Damm

75cl

A primeira cerveja criada para acompanhar a
refeição. Inedit nasce da convicção de que era
necessário criar uma cerveja capaz de acompanhar
com o maior respeito a melhor gastronomia.
Elaborada com uma mescla de cevada e trigo,
aromatizada com casca de laranja, alcaçuz e coentro, esta cerveja tem um aroma frutado e ﬂoral e
traz notas adocicadas ao paladar. É uma cerveja de
cor amarela clara, um pouco turva e com textura
cremosa que proporciona um after taste longo e
agradável.
Ideal para: harmonizar com as mais complexas
criações culinárias

IVA incluído à taxa legal em vigor. / Este estabelecimento dispõe de livro de reclamações.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert pode ser cobrado se não for
solicitado pelo cliente ou por este inutilizado,
conforme o art 135 do Decreto Lei 10/2015, de 16 de janeiro.
Legal VAT included . / Complaints Book available. / No plate, food or beverage, including couvert
can be charged if not requested or unusable by the guest, according to article 135 of
Decree Law 10/2015, of January 16.

7,50€

