
 

 
D R I N K S 

 

CAPIFRUTAS               CAIPIFROZEN 

  

 

SEX ON THE BEACH         M O J I T O 

         
*CAIPIFRUTAS: vodka ( maracujá, laranja, limão, abacaxi com hortelã, kiwi, melancia e morango)  

*SOMBRERO MEXICANO: vodka, limão, concentrado de maracujá, sprite e groselha 

*CAIPIRINHA: cachaça (maracujá, laranja, limão, abacaxi com hortelã, kiwi, melancia e morango) 

*SEX ON THE BEACH, gelo seco efeito fumaça opcional (suco de laranja, licor de pêssego, vodka e groselha) 

*MOJITO: hortelã, sprite, limão e Rum  

*LAGOA AZUL: sprite, Curaçau blue, vodka e limão 

*VODKA COM ENERGÊTICO (red nose) 

*CUBA LIBRE rum, limão e coca cola 

*CAIPISAQUÉ: maracujá, laranja, limão, abacaxi com hortelã, kiwi, melancia e morango) 

*CAIPISEXY vodka, suco de laranja, rodelas de laranja e groselha 

*SANGRIA vinho, maça e soda limonada 

*SELVAGEM limão, catuaba, vodka e soda limonada 



*CAIPIFROZEN cachaça ou rum  

*CAIPICERVA caipirinha ou caipiroska com cerveja 

*CAIPIRÍSSIMA rum e Limão 

*SUN RISE vodka, suco de laranja e groselha 

*COCONUT PASSION (rum, concentrado de maracujá, morango e leite condensado) 

*BEIJO NA BOCA Caipirsoka de limão com calda de fruta vermelha 

*VIOLETA COQUETEL vinho, leite condensado 

*DULCE LIMÓN vodka, leite condensado e limão) 

*X TUDO caipiroska mix frutas 

*CAPUCCINO GELADO conhaque, capuccino e leite condensado 

*DAIQUIRI (limão, rum) 

*MARGARITA FROZEN 

*Coquetel de frutas com álcool (mix frutas) 

*Pinha Colada: rum, leite condensado, creme de leite e abacaxi  

*Colada de chocolate. 

Drinks sem álcool 

 Caipikids ou Caipisuco de Frutas naturais (morango e limão) 

 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)  

 Lagoa Azul (sangue azul, limão e soda limonada) 

 Fanta Vermelha Limão, fanta e groselha 

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

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

 Dulce Limón (Leite condensado, Limão e Groselha) 

 Hulk (Fanta, limão e sangue azul) 

 Hortelã Fresh (Hortelã, Sprite e Limão) 

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

Groselha) 

 Frozen – limão e groselha 

 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 fruta vermelha) 

 Sunrise (Suco de laranja e Groselha) 

 

Curso de Bartender elaboração de Drinks em 1 dia e produtos para Bartender visite nosso site: 

 

www.bartino.com.br 
 

(61) 8476-2396 / 9937-6180 / 3526-3314 
 

CNPJ: 13695508/0001-01
 

http://www.bartino.com.br/

