
ENTRADAS/Petiscos 
• Pastel BeerDock (queijo, carne, queijo com carne, napolitano e frango) ........................................ R$ 16 
• Pastel de camarão com Catupiry® ou de bobó de camarão ....................................................... R$ 18 
• Burrata (acompanha tomates ao forno, manjericão e torradas) ........................................................ R$ 50
• Burrata Dock (acompanha tomates frescos, guacamole, torradas, tortilla e molho de 
   tomate apimentado) .............................................................................................................................. R$ 50
• Bruschetta Veggie (acompanha guacamole temperada com cebola, tomate e limão) .................. R$ 25
• Bruschetta BeerDock (Parma, rúcula, molho parmesão e raspa de limão-siciliano) ..................... R$ 29
• Bruschetta Caprese (tomate, muçarela e manjericão) ..................................................................... R$ 27
• Torresmo (panceta de porco) .............................................................................................................. R$ 23 
• Nuts (amendoim torrado, castanha e passas – porção 140 g) .......................................................... R$ 18 
• Camarão Papu (em molho de alho, coentro e tomate seco, acompanha torradas) ......................... R$ 44
• Queijos & Embutidos (parmesão, fondue de queijo, canapé de provoleta, gorgonzola, jamón, salame,   
   bacon na goiabada e azeitonas, acompanhados de cestinha de torradas e pães) ........................... R$ 62
• Fish & Chips (acompanha molho tártaro) .......................................................................................... R$ 40
• Camarão Crock (empanado em massa de pastel com recheio de mostarda - 8 un.) ..................... R$ 40
• Tortilla Los Pollos (frango desfiado, salsa de tomate apimentada, alface e sour cream) ............... R$ 29 
• Tortilla Del Mare (camarões, salsa de tomate, sofrito de lula e guacamole apimentado) ............... R$ 30
• Batatas rústicas (acompanha ketchup de goiaba)............................................................................ R$ 18 
• Carpaccio (molho de parmesão e alcaparras, acompanha rúcula e torradas) ................................. R$ 38 
• Costelinha BBQ com batatas rústicas ............................................................................................ R$ 43 
• Linguiça Gorgonzola (500 g - acompanha torradas) ........................................................................ R$ 58
• Mix de linguiças e salsicha (acompanha pão caseiro e Dijon) ....................................................... R$ 30 
• Linguiça Berna® Provolone (acompanha torradas e Dijon) ............................................................ R$ 52 
• Filé-mignon no molho de provolone (acompanha pão crocante)................................................... R$ 48
• Picadinho BeerDock (filé em molho de cerveja escura, acompanha fritas e pãezinhos) ............... R$ 50 
• Camarões empanados na cerveja (acompanha batatas rústicas e molho).................................... R$ 42 
• Croquete de camarão (acompanha maionese de limão-siciliano - 6 un.) ...................................... R$ 28 
• Croquete de rabada (acompanha molho de cerveja escura - 6 un.) ................................................ R$ 28 
• Coxinha de costela suína (acompanha molho de cerveja escura - 6 un.) ...................................... R$ 28 
• Bolinho de bacalhau (acompanha maionese de limão-siciliano e patê de azeitonas pretas - 6 un.)..... R$ 34
• Ceviche Peruano (peixe branco marinado no leche de tigre, acompanha milho e chips 
   de batata-doce) ..................................................................................................................................... R$ 40 
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• Joelho de porco defumado Berna® (acompanha batatas e chucrute com bacon) ...................... R$ 95 
• Joelho de porco defumado Berna® pururuca (acompanha purê de mandioquinha com 
   couve folha frita) ................................................................................................................................... R$ 95

Saladas 
• Salada Caesar (peito de frango, tomate, alface, bacon, molho e parmesão) .................................. R$ 34
• Burger & Salad (blend bovino, alface, rúcula, tomate, cenoura e redução de balsâmico).............. R$ 34

Burgers
• Cheeseburger com fritas (burger, muçarela e fritas) …………………..................…………………... RS 28
• Matador (burger, muçarela, alface, tomate, cebola caramelizada e maionese) ............................... R$ 30
• Pork Rib (hambúrguer de costela suína, muçarela, cebola no shoyu e molho em redução de cerveja, 
   acompanha maionese de wasabi) ........................................................................................................ R$ 28 
• Dr. One (burger, cheddar, bacon, molho BBQ, maionese e batatas fritas) ...............……................. R$ 30
• The King (burger, muçarela frita, picles, tomate, cebola e maionese da casa)................................. R$ 30
• Veggie (burger de quinoa, alface, tomate, cebola e molho de mostarda Dijon)................................ R$ 26
• Porção de fritas 100 g (para acompanhar o seu burger).................................................................. R$ 8

Hot-Docks 
• Columbus (salsicha frankfurt, molho bechamel, queijo parmesão, acompanha molho 
   de mostarda Dijon) ……..............……..............……..............……............................……...................... R$ 22 
• Chinook (salsicha frankfurt, cebola frita e molho BBQ, acompanha batata frita) ............................. R$ 24 
• Mosaic (salsicha frankfurt, costela suína, molho de mostarda, queijo muçarela e
   chips de batata-doce) …..............……..............……..............……...........……..............……................. R$ 24

Sobremesas 
• Brownie de chocolate com sorvete de creme ……...............……...............……...............……..... R$ 20 
• Sorvete (2 bolas) ……...............……...............…….............……...............……...............……............ R$ 14 
• Suspiro Limeño……...............……...............…….............……...............……...............……...............  R$ 20
• Cartola Dock ……...............……...............…….............……...............……...............…….................... R$ 20

Consulte nosso horário de funcionamento e tenha acesso a novidades, 
promoções do bar e taplist online através das nossas redes sociais. 

FORMAS DE PAGAMENTO 
Dinheiro, cartões de crédito e débito. Consulte sobre vouchers. 
Não trabalhamos com pagamento em cheque - CF/88 - art.5º, inciso II. 

Se for dirigir, não beba; se beber, não dirija. 
É crime dirigir sob a influência de álcool, punível com detenção. 
Este estabelecimento não vende bebidas alcoólicas para menores de 
18 anos. 
É opcional o pagamento dos 10% aos garçons e correlatos, não 
obrigatório pelos bons serviços prestados.
Não é permitido jogar, fumar cigarro, charuto, cachimbo ou similar no 
local. Fica proibido o uso de sinalizadores, fogos de artifício ou velas 
pirotécnicas no interior do estabelecimento. 
Não nos responsabilizamos por quaisquer objetos deixados em nosso 
estabelecimento.


