


NÓS AMAMOS CERVEJA!

Temos a mania de encanTar, de fazer você 
sentir o ambiente e as emoções junto com 

os sabores que possuímos.

É o nosso jeito Geraldo de ser, passar a 
essência de nosso conceito e fazer você 

aproveitar esse momento com a gente. 
Nossas cervejas não são diferentes, os 
tipos e sabores são diversificados a fim 

de harmonizar com cada prato em 
nosso menu.

A combinação ideal entre malte 
e frutos do mar.

Se beber não dirija.



PREMIUM AMERICA N L AGER
Um estilo que todos estão acostumados, que agrada facilmente e 
com uma qualidade superior. Pedem harmonizações despreocupa-
das e são ótimas para petiscos e frutos do mar. Feita para matar a 
sede!

SALADAS PEIXES FRUTOS 
DO MAR

PORÇÕES 
FRITAS

CORUJA CERVEJA VIVA (1L)
4.5% ABV | 15 IBU

A Viva é a primeira corujinha da ninhada, 
com coloração dourada e um leve floral de 
lúpulo, é levemente adocicada, com baixo 
amargor e não pasteurizada.

R$34

DORTMUNDER E XPORT
Um estilo de cerveja que nasceu na cidade de Dortmund, na Alema-
nha. Variação da Pilsner mais leve e com personalidade.

SALADAS SALMÃO FRUTOS 
DO MAR

BOLINHOS 
FRITOS

IMIGRAÇÃO EXPORT (500ML)
5.2% ABV | 18 IBU

De coloração cobre, possui amargor baixo e 
seu aroma lembra pão, caramelo e mel. 
A “grosso modo” uma prima da Pilsen.

R$26

HELLES BOCK
Muito conhecida na região da Baviera, na Alemanha, a Helles Bock é 
uma versão mais clara da Bock tradicional. Esse estilo era produzido 
especialmente para festas religiosas e bastante consumida pelos 
monges no período de jejum.

CARNES PEIXES FRUTOS 
DO MAR

CORUJA EXTRA VIVA (1L)
6.5% ABV | 25 IBU

Dourada, leve, de sabor acentuado e suave-
mente amarga. É mais encorpada e apresen-
ta um aroma marcante.

R$36



PIL SEN
As cervejas mais consumidas no mundo. São cervejas leves e de fácil 
aceitação, feitas para matar a sede. Pedem harmonizações despreo-
cupadas e são ótimas para petiscos e frutos do mar.

SALADAS PEIXES FRUTOS 
DO MAR

PORÇÕES 
FRITAS

SAINT BIER PILSEN (600ML)
5% ABV | 12 IBU

De coloração dourada clara e espuma cre-
mosa, possui aroma de cereais e no paladar 
equilíbrio entre o malte e o lúpulo.

R$18

SAINT BIER IN NATURA (600ML)
5.2% ABV | 14 IBU

Versão mais turva da Pilsen, mantendo seus 
aromas e paladares.

R$19

SAINT PILSEN CHOPE PILSEN 
(750ML)
5.0% ABV | 12 IBU

De coloração dourada, límpida e espuma 
cremosa. Seu paladar apresenta um 
equilíbrio entre o malte e lúpulo, com ótima 
sensação de refrescância.

R$34

BLUMENAU ALLES PILSEN (500ML)
4.3% ABV | 10 IBU

Dourada, límpida e de espuma generosa. 
Aroma maltado e leve sabor de malte e 
lúpulo. Refrescante e com final crisp.

R$20



W EIS SBIER (CERVE JA S DE TRIGO)
Cervejas claras e opacas, onde sobressai o trigo com o qual foram 
produzidas, bem como sabores frutados, cravo e florais. As cervejas de 
trigo são um coringa. Elas vão bem com pratos mais leves e petiscos.

MASSAS PEIXES 
LEVES

FRUTOS 
DO MAR

SOBREMESAS 
CÍTRICAS

SAINT BIER WEISS (500ML)
5% ABV | 14 IBU

Cerveja de trigo, turva e de coloração amare-
la-palha. Com notas de banana, cravo e um 
leve condimentado.

R$24

ERDINGER WEISSBRÄU WEISSBIER 
(500ML)
5.3% ABV | 13 IBU

Considerada a cerveja de trigo mais vendida 
do mundo, é de fácil aceitação. De coloração 
dourada e turva, é uma cerveja leve, viva, 
muito aromática e refrescante.

R$38

AMERIC AN PALE ALE
Uma interpretação americana de um estilo clássico inglês. É um estilo 
fácil de beber, refrescante e, normalmente, bem lupulado. A American 
Pale Ale é caracterizada por suas notas frutadas e cítricas.

SALADAS FRUTOS 
DO MAR

CARNES

BARCO BREWERS SAN DIEGO 
(600ML)
5.4% ABV | 36 IBU

De coloração amarela dourada, com aroma 
de frutas amarelas, na boca o equilíbrio entre 
seus ingredientes chama a atenção.

R$22

ROLETA RUSSA AMERICAN PIRATE 
(500ML)
5.2% ABV | 36 IBU

De coloração amarela dourada e não filtrada, 
possui aroma com notas que lembram frutas 
tropicais. O amargor é elegante e te convida 
para o próximo gole.

R$32



BELGIAN ALE
Cervejas complexas, perfumadas e muito cremosas. Há uma grande 
harmonia entre seu teor alcoólico, sua presença de lúpulo e de malte. 
Elas têm a cor variando do amarelo-palha ao dourado, com espuma 
branca, densa e duradoura.

SALADAS PEIXES FRUTOS 
DO MAR

PORÇÕES 
FRITAS

SAINT BIER BELGIAN GOLDEN ALE 
(600ML)
6% ABV | 14 IBU

De coloração cobre clara, seu aroma possui 
notas florais e levemente adocicado. Na boca é 
levemente doce e frutada.

R$22

SAINT BIER CHOPE BELGIAN 
GOLDEN ALE (750ML)
6% ABV | 14 IBU

Inspirada nas cervejas belgas, é produzido 
com dois tipos de maltes. Seu aroma remete a 
frutas amarelas, principalmente pêssego em 
calda, e especiarias. O paladar, marcante e 
encorpado, é levemente doce e frutado.

R$34

BLUMENAU FRIDA BLOND ALE 
(500ML)
7% ABV | 15 IBU

De coloração dourada-clara, apresenta uma 
abundante e persistente espuma branca. O 
aroma tem uma profusão de frutas e condi-
mentos. O sabor é suave e delicado. Possui 
uma textura aveludada e um final seco.

R$22

GLUTEN FREE
Produzida a partir de um processo de degradação do glúten por enzi-
mas durante a fermentação. Resultado de uma série de pesquisas que 
visam democratizar a cerveja. 

SALADAS PEIXES FRUTOS 
DO MAR

RISOTOS E 
MASSAS

LAKE SIDE (355ML) 
GLUTEN FREE

4.5% ABV

A cerveja artesanal Lake Side Gluten Free 
Beer é totalmente segura para celíacos, tem 
sabor idêntico ao de uma Premium Lager tra-
dicional e não perde em nada para as outras.

R$14



AMERIC AN IPA
O nome se deu por terem descoberto que o lúpulo conservava a cer-
veja e deixava ela com o amargor pronunciado. Isso foi descoberto no 
caminho entre a Inglaterra e a Índia na época da colonização.

SALADAS PEIXES FRUTOS 
DO MAR

CARNES

SAINT BIER IPA (600ML)
6.9% ABV | 60 IBU

Com amargor do lúpulo mais presente, porém, 
bem equilibrado com o dulçor do malte. 
Possui coloração cobre, além de um incrível 
aroma frutado.

R$24

BLUMENAU CAPIVARA LITTLE IPA 
(500ML)
6.6% ABV | 55 IBU

De cor acobreada, traz no aroma intenso aro-
ma de lúpulos cítricos. Um amargor pronun-
ciado, com persistência dos sabores do lúpulo.

R$24

SW EE T S TOUT
Excelente escolha para harmonizar com carnes, sobremesas à base de 
chocolate, petit gateau e crème brûlée.

CARNES SOBREMESAS

SAINT BIER STOUT (600ML)
6% ABV | 20 IBU

Essa cerveja tem sua personalidade. De colo-
ração preta, o seu aroma vai do café ao choco-
late e na boca também se percebe o mesmo.

R$24

C O N H E Ç A  TA M B É M  N O S S A  C A R TA  D E 
V I N HO S  E  E S P U M A N T E S



Senha do Wi-Fi 
fibrainternet

Siga-nos nas redes 
geraldorestaurante.com.br


