
















Happy Hour
Ideais para
momentos de 
descontração, 
confraternização
e diversão. Porque
os sabores da vida
são ainda mais
gostosos quando 
compartilhados.

Pratos servidos 
diariamente das
16 horas às 22 horas.

Bolinho 4 Queijos
(10 unidades)
Do nosso bu�et de almoço para o 
cardápio! A receita infalível dos nossos 
bolinhos combina os queijos 
mussarela, gorgonzola, parmesão e 
provolone, servidos com molho de 
páprica picante.

Pasteizinhos recheados AQ
(10 unidades)
Não tem Happy Hour sem pastelzinho, 
certo? Aqui você pode escolher como 
prefere a sua porção, escolha entre 
carne, queijo, pizza ou um mix de 
sabores. Acompanha molho de páprica 
picante.

Tulipinha de frango
(12 unidades)
Preparo suculento com um toque de 
limão e mostarda, servidas com molho 
de páprica picante. 

Tábua de frios
Porção generosa que inclui: ovo de 
codorna defumado, picles, palmito, 
azeitona, queijo gouda, queijo 
gorgonzola, peito de peru e salame.

Calabresa com provolone
Saborosa e marcante, calabresa 
grelhada e recheada de provolone 
derretendo e acompanha fatias de 
pães artesanais.

R$ 19,90

R$ 16,90

R$ 19,90

R$ 39,90

R$ 24,90
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Happy Hour com
    os Brasileiríssimos.

Tábua de frios

Tulipinha
de Frango



Happy Hour
Ideais para
momentos de 
descontração, 
confraternização
e diversão. Porque
os sabores da vida
são ainda mais
gostosos quando 
compartilhados.

Pratos servidos 
diariamente das
16 horas às 22 horas.

Carne de Onça Alemã (Hackepeter)
Antes da Carne de Onça virar 
patrimônio cultural curitibano já existia 
o primo alemão Hackepeter. Em 
homenagem aos dois cantos do 
mundo que conquistaram nosso 
coração, encontramos a harmonia do 
dueto. Porção servida com broa alemã, 
broa úmida e mostarda.

Wurst
Tipicamente alemã, esta porção 
combina 8 fatias grossas de salsicha 
branca e 8 fatias grossas de salsicha 
vermelha com o inconfundível sabor 
defumado, acompanha broa, mostarda 
escura e raiz forte. 

Konigsberger Klopse
(12 unidades)
Resgatamos essa receita alemã que 
remete a memórias deliciosas. 
Bolinhos de carne suína, crocantes por 
fora e úmidos por dentro, servidos com 
molho de páprica picante.

Chopp | caneca 355 ml
Se o bar é bom o Chopp é Brahma e 
servido bem gelado com colarinho na 
medida.

R$ 28,90

R$ 24,90

R$ 19,90

R$ 12,00
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Happy Hour com sabores
    das nossas origens.
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Wurst






























