D R I N K S
CAPIFRUTAS

SEX ON THE BEACH

CAIPIFROZEN

M O J I T O

*CAIPIFRUTAS Vodka ( maracujá, limão, abacaxi com hortelã, kiwi, lima da pérsia, melancia, uva,melancia e morango)
enfeite, triângulo abacaxi com guarda-chuvinha
*CAIPIRINHA (limão e abacaxi) enfeite, triângulo abacaxi com guarda-chuvinha
*SEX ON THE BEACH, gelo seco efeito fumaça (suco de laranja, licor de pêssego, vodka e groselha)
*CAIPISAQUÉ ( maracujá, limão, abacaxi com hortelã, kiwi, lima da pérsia, melancia, uva,melancia e morango)
enfeite, triângulo abacaxi com guarda-chuvinha.
*CAIPISEXY Vodka, suco de laranja, rodelas de laranja e groselha

*SOMBRERO MEXICANO Vodka, limão, suco de maracujá, Sprite e groselha
*CAIPIFROZEN Cachaça (sabor limão, tangerina, laranja,maracujá)
*VODKA COM ENERGÊTICO
*CAIPICERVA (cachaça, limão e cerveja)
*CAIPIRÍSSIMA rum e Limão
*SUN RISE vodka, suco de laranja e groselha)
*COCONUT PASSION (Malibu, suco maracujá,morango e leite condensado)
*MOJITO (hortelã, sprite ou água com gás, limão, Rum ) enfeite, rodela de limão
*LAGOA AZUL (sprite, Curaçau blue, vodka e limão)
*BEIJO NA BOCA Caipirsoka de limão com calda de fruta vermelha
*VIOLETA COQUETEL vinho, leite condensado
*CUBA LIBRE Rum Ouro, Limão e Coca Cola
*DULCE LIMÓN vodka, leite Condensado, limão, groselha)
*SOMBRERO vodka, concentrado de maracujá, sprite, limão e groselha)
*X TUDO vodka e mix frutas
*CAPUCCINO GELADO conhaque, cappuccino e leite condensado
*DAIQUIRI (limão, rum)
*MARGARITA FROZEN BLUE
*CAIPITEKILA (Aumento do valor, depende da quantidade de pessoas)
Coladas
*Coquetel de frutas com álcool (manga, goiaba, abacaxi e maracujá)
*Pinha Colada Com Rum ouro, leite condensado, creme de leite e abacaxi
*Colada de Sonho de Valsa com álcool
*Colada de morango, manga, abacaxi etc.. com álcool
Drinks sem álcool


Caipikids ou Caipisuco de Frutas naturais (morango, maracujá, abacaxi, limão e melancia)



Milkshake de chocolate (Leite condensado, Creme de leite e chocolate Ovomaltine)



Pinha Colada (Suco de abacaxi, Leite condensado, Creme de leite e Leite de coco)



Fanta Vermelha Limão, fanta e groselha



Colada de chocolate (Leite condensado, Creme de leite e chocolate)



Sangue doce (com efeito fumaça gelo seco!) (Sprite, Limão e Groselha)



Dulce Limón (Leite condensado, Limão e Groselha)



Hortelã Fresh (Hortelã, Sprite e Limão)



Sex On The Beach ou Pôr do sol (com efeito fumaça, gelo seco!!) (Suco de laranja e de pêssego e Grosel ha)



Coquetel de Sonho de valsa (Bombom Sonho de Valsa, Leite condensado e Creme de leite)



Frozen – limão



Coquetel de frutas (Mix frutas com Leite condensado)



Sombrero Mexicano (Suco de maracujá, Limão, Sprite, Groselha)



Beijo na Boca (Caipikids de Limão com cobertura de melancia)



Sunrise (Suco de laranja e Groselha)



Refrigerante Coca Cola, Fanta (laranja e uva), Soda Limão, Guaraná.
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