




Ah, o Kombuca! A história desse bar é cheia de aventuras. 
Aventuras essas que unem experiências fora do país com a 
vontade de fazer diferente, tudo amarrado por ideais da 
Economia Colaborativa e guiado pelo nobre propósito de 
acolher todo mundo.
De dia um lava-rápido, de noite um barzinho pra lá de 
descolado! Nossa proposta de reutilização já começa pelo 
espaço e se estende para as mesas, cadeiras, decoração, 
copos… é só dar uma olhada no ambiente que você entende a 
vibe. Falando nisso, essa árvore grandona aí é uma Ficus 
Benjamina, patrimônio ecológico do Kombuca que deixa 
nosso espaço open-air ainda mais agradável. Daora né?!
Essa diversidade de ideias e soluções inovadoras dão ao 
nosso querido Kombuca essa vibe única. A variedade de 
foodtrucks e a frequência dos nossos eventos e 
promoções afastam a mesmice e dão um 
movimento e energia sem igual para o nosso 
espaço: uma noite no Kombuca nunca é 
igual à outra! 
Aos domingos, a gente abre as portas 
pra você trazer o seu pet e passar 
um tempo com ele por aqui. Pra 
gente é assim: todo mundo é 
bem-vindo! Então, da próxima 
vez junte a família, os amigos, 
os inimigos, os crushs, o 
papagaio e vem ser feliz com a 
gente. Já pega o celular, curte 
lá no Facebook a página do 
Espaço Kombuca e segue no 
Instagram o 
@EspacoKombuca pra ficar 
por dentro de tudo. Aproveita 
pra tirar aquela selfie comigo, 
garanto que vai chover likes!
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mais que breja  beer!

Essa cerveja é uma loucura de 

recrescência e sabor. Feita de 

trigo, leve e com tons cítricos, 

não deixa de ter um amargor no 

final, mas mantem sua suavidade.

Uma curiosidade: Cauim remete à 

uma bebida dos povos indígenas 

feita de mandioca e alguns 

cereais. E, é claro, com a Cauim 

não seria diferente. Feita com 

toques de mandioca, essa é uma 

cerveja puro malte leve e com 

baixo teor alcoólico.

Ah, a Urbana Gordelícia... Uma 

cerveja brasuca, com um sabor 

levemente doce e aquele toque 

amargo suave. Como o nome já 

diz: uma delícia de se 

experimentar!

Sabe aquela cerveja refrescante, 

levinha e com um aroma frutado 

maravilhoso? Pois é. A Urbana 

Refrescadô de Safadeza é 

daquelas que a gente pede a 

próxima rodada fácil!

O perfeito balanço entre o 

amargo e o doce, com o equilíbrio 

entre os sabores de café e de 

chocolate amargo e uma espuma 

cremosa em uma cerveja 

irlandesa, que é a stout mais 

consumida do mundo.

A pedida certa se você 

quer viajar nos 

sabores suavemente 

doces e, ao mesmo 

tempo, amargos e 

curtir um aroma 

delicioso enquanto 

bate aquele papo.

teor alcoólico: 5,5%

german weizen

i
cervejas premium

teor alcoólico: 4,1%

 dry stout

teor alcoólico: 7,5%

strong golden ale

teor alcoólico: 4,5%

american wheat

teor alcoólico: 4,5%

session IPA

Re�escadô
de safadeza

teor alcoólico: 4,5%

american lager

Refrescante 

e de amargor 

equilibrado, 

com um 

ingrediente 

pra lá de 

especial.

Doce e 

refrescante, 

feita com 

cevada 

selecionada 

e mel das 

laranjeiras.

teor alcoólico: 7,0%

IPA

Encorpada, 

refrescante, 

com sabor e 

aroma bem 

presente

de café 

torrado.

teor alcoólico: 6,0%

coffe stout
teor alcoólico: 5,5%

honey wheat ale



C
ER

V
EJ

A
PR

EM
IU

M



limão
com cravo

abacaxi
com hortelã

manga
com pimenta

uva
com uva

frutas
da estação
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AFIM DUM GIN?

Gin Tônica Clássica
Gin, água tônica e tiras de limão siciliano

Grape G&T
Gin, água tônica e uvas espremidas

Gin Tônica Caju
Gin, água tônica e rodelas de caju

Fit G&T
Gin, água tônica, pedaços de hibisco e hortelã

Tropical G&T
Gin, água tônica e tangerina

Coffee Gin
Gin, água tônica com licor de café e café em grãos

Red Tônica
Gin, água tônica com lâminas de morango, canela, pimenta e xarope de cranberry

G&T Maracujá Twist
Gin, água tônica com maracujá, limão tait, cravo e Cointreau

Apple Tônica
Gin, água tônica com limão siciliano, hortelã e xarope de maçã verde

1- escolha um gin:

2- escolha um drink:
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ilustrações meramente ilustrativas

margarita
tequila, contreau, suco de limão

e sal na borda do copo

black russian
vodka e

licor de café

hi-fi
vodka, suco de laranja

e bastante gelo

sex on the beach
vodka, licor de pêssego,

suco de laranja e xarope de grenadine

daiquiri
rum branco, suco de limão,

açúcar e licor de laranja

mojito
rum, limão, hortelã

e àgua com gás

negroni
campari, gin, vermouth rosso

e uma fatia de laranja

whisky sour
whisky (consulte), limão siciliano,

clara de ovo e xarope de açúcar

dry martini
gin, vermouth dry

e um twist de limão

manhattan
jack daniels, dose de vermouth

e gotas de angostura

relax
xarope de amêndoas com maracujá,

hortelã, limão siciliano e água com gás

soda italiana
limão, xarope de maçã verde

e água com gás

kombuca ice tea
chá e xarope de pêssego, limão,

rodelas de limão siciliano e canela

cuba libre
rum carta ouro, rodelas

de limão e coca cola

god father
jack daniels
 e amaretto

cosmo
vodka, xarope de cranberry,

suco de limão e cointreau

sem álcool sem álcool sem álcool
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DE DOSE EM DOSE...

SANTA
DOSE

CACHAÇA

SELETA
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TO SOBRIO
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Sucos naturais

consulte os sabores

com e sem gás
R$5,00

consulte os sabores
R$6,50

energértico
R$14,00



SE
M

Á
LC

O
O

L



BURGUI DO MES

v

Uma surpresa Kombucana te aguarda todos os meses. 
Não vamos te dar spoiler do BURGUI deste mês, mas cá 
entre nós: nossos garçons não ligam de te contar qual é. 

Bora entrar nessa aventura com a gente?



I - Serás amigo de tudo e de todos

II - Não dirigirás após beber

III - Não beberás sem antes brindar

VI - Não xavecarás o/a pretendente alheio(a)

V - Jogarás seu lixo apenas no lixo

VI - Não sairás na mão dentro nem fora do bar

VII - Não darás PT

VIII - Chamarás o garçom sempre com elegância

IX - Cantarás junto com a banda sabendo ou não a letra

X - Voltarás sempre ao Kombuca

Os io MANDAMENTOS DO KOMBUCA

BU
R
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www.kombuca.com.br

/espacokombuca

/kombuca


