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Considerada por 7 vezes a mel-
hor cerveja preta do mundo!!! Esta 
maravilha dispensa qualquer tipo de 
apresentação...

Alc. 4,8º

Preta
Desde 1886, submetida a processo 
de Refermentação idêntico ao do 
Champagne, a qualidade e carácter 
da cerveja Erdinger Weissebier con-
tribuíram para ser hoje a cerveja de 
trigo mais vendida no mundo.

Alc. 5,3º

Weissbier
Leve, sabor suave a malte e ligeiro 
aroma a lúpulo verde. A cerveja de 
barril mais consumida na Alemanha!

Alc. 4,9º

Premium Pils

Cervejas de Pressão
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Desde 1886, submetida a 
processo de refermentação 
idêntico ao do Champagne, 
a qualidade e carácter da 
cerveja Erdinger Weissebier 
contribuíram para ser hoje a 
cerveja de trigo mais vend-
da no mundo. Cervejas de 
trigo de origem Alemã. São 
cervejas turvas e com muito 
corpo, paladar completo e 
aroma suave a trigo.

Alc. 5,3º

Dunkel
Um aroma muito forte, com 
especiarias, um sabor, re-
monta aos dias da fundação 
da cervejeira, há mais de 120 
anos.

Alc. 4,7º

Urweisse
Esta cerveja escura deve 
o seu sabor acentuado e 
completo ao uso de trigo 
escuro selecionado, a maltes 
de cevada e a um processo 
muito mais longo e amadu-
recido.

Alc. 7,3º

Pikantus
Sabia que o campeão do 
mundo de Iron Man é pa-
trocinado por uma cerveja? 
A Erdinger Alkoholfrei é a 
primeira cerveja isotónica 
do mundo, e é recomendada 
a desportistas? É verdade, 
esta cerveja enriquecida 
com sais minerais é uma op-
tima opção para hidratar nos 
dias de calor que ai vêm...

Alc. 0º

Sem Alcool
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Esta cerveja de trigo é fabricada 
com cuidado e devoção à receita 
original dos Monges Ettaller, usando 
apenas a própria levedura (amadu-
recida em caves) que confere a esta 
cerveja um carácter único e espe-
cial. Produzida desde 1609.

Alc. 5,4º

Benediktiner
A Erdinger Weissbier é uma cerveja 
de trigo premium, para aqueles que 
apreciam um saborinesquecivel-
mente bom.  É uma cerveja de trigo 
com levedura fina e tradicional mat-
uração dentro da própria garrafa, 
similar aos champanhes. É leve, viva, 
muito aromática e refrescante, de 
sabor  incomparável, clássica entre 
as  cervejas de trigo.

Alc. 5,3º

Erdinger
É uma cerveja de cor dourada e 
opaca cujo sabor condimentado 
e refrescante se deve à presença 
ativa do fermento dentro da própria 
garrafa. Ela apresenta uma espu-
ma abundante, branca e cremosa, 
obtendo-se no copo uma liberação 
de gás carbônico, o qual produz um 
efeito de vivacidade e frescor na 
cerveja.

Alc. 5,0º

Franziskaner
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A Tripel Hop, é feita com três varie-
dades de lúpulo diferentes. Em cada 
ano, a Moortgart, escolhe um lúpu-
lo diferente para juntar aos outros 
dois, criando uma cerveja “nova” 
todos os anos. Em 2015, o lúpulo es-
colhido, Equinox of USA, o que torna 
esta Duvel uma IPA com a assinatura 
da tradicional cervejeira Duvel Moot-
gart! Não deixe passar a chance de 
provar esta edição limitada de 2015!

Alc. 9.5º

Duvel Tripel  Hop
Grand Cru é uma cerveja especial 
cuidadosamente elaborada pelo 
belga St Feuillien Brewery. Este 
extra-loura sofre refermentação na 
garrafa, resultando em uma cerveja 
dotada de personagem inesquecível. 
O segredo está na combinação única 
de lúpulo mais nobres e os melhores 
ingredientes aromáticos. Grand Cru 
difere de outras cervejas  pela aus-
ência de especiarias.

Alc. 9.5º

Grand Cru
Sabor intenso a lúpulo e aroma 
suave a maltes, ligeiramente tost-
ados. Equilibrada na composição é 
um exemplar da Tradição cervejeira 
Belga. Strong ale

Alc. 8.5º

Duvel
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A Chimay Bleu, baptizada de Grand Reserve no seu for-
mato de 0.75l, é uma cerveja trapista escura com um 
aroma  poderoso, e sabor complexo que vai melhoran-
do ao longo dos anos. Esta autêntica cerveja belga, 
cujo tom de levedura fresca está associado a um leve 
toque de flores rosadas, é particularmente agradável. 
Seu aroma vai revelando um leve, mas agradável toque 
caramelizado…

Alc. 4.8º

Chimay Blue
A Chimay Triple e o membro mais novo desta família 
trapista. É chamada de “ Cinq Cents “ no seu forma-
to garrafa 0.33l . De cor dourada, esta cerveja trapist 
combina doce e amargo num raro equilíbrio. O aroma 
que se sente na boca surge dos perfumados lúpulos: 
sentem-se toques frutados de uvas passas e Mascate, e 
até mesmo de maçãs maduras.

Alc. 4.8º

Chimay Triple
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Debaixo de supervisão “divina”, esta 
Maredsous Brune, cerveja de abadia 
é “produzida” segundo as leis Bene-
dictinas, sob a supervisão da comu-
nidade monástica de Maradsous.

Alc. 8º

Maredsous
A cerveja de abadia belga foi in-
ventada em 1074 por umgrupo de 
monges que, 12 anos antes, trocou as 
armaduras e as espadas pela vida 
monástica. Durante séculos, a cerve-
ja foi produzida na Abadia de Affli-
gem, no município de Affligem, a 20 
quilómetros de Bruxelas, na Bélgica. 
.

Alc. 6,8º

Affligem
Com uma maturação longa, superior 
a um ano ,e fermentação dentro da 
própria garrafa nas caves da Aba-
dia. Ligeiramente doce, equilibrada 
por um suave amargor.

Alc. 10º

La Trappe
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Atualmente em cada segundo que 
passa, apreciadores por todo mundo 
provam as nossas cervejas Pale Ale. 
Graças à sua mistura de tradição 
inglesa e um toque atrevido belga, 
as nossas cervejas são tesouros que 
queremos que descubra o quanto 
antes...

Alc. 8,6º

Gordon Scotch
Primeiro, foram as provocações, os 
patifes e os fabricantes do prejuízo: 
diabinhos reais. Excêntrica até a 
ponta de seus chifres, o Diabolici 
nasceu em uma banheira de puré 
que eles consideram ser a fonte 
mais preciosa do mundo.

Alc. 8º

Diabolic
Em 1909 John Martin deixa a sua 
terra Natal de Inglaterra, para se 
instalar em Amberes na Bélgica. Este 
mestre cervejeiro desafiou o povo 
com a famosa frase: “só os bem en-
tendidos é que sabem apreciar uma 
cerveja como a minha”.

Alc. 12º

Gordon Platinium
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Cerveja negra como a noite num líquido cremoso. 
O Creme é caramelo claro, enorme, espumoso, estável 
com bolhas finas que emergem formando uma bela 
espuma fina. Formam-se laços nas paredes do copo ao 
longo da degustação.

O Sabor traz um adocicado frutado de uvas passas, 
ameixas, lotes de café, chocolate ligeiramente amargo 
e percetível alcatrão gerando um quase impercetível 
azedume, mas que termina o gole num médio amargor.

O acabamento é levemente alcoólico, mas tem boa 
inserção no conjunto e os 
lúpulos são praticamente impercetíveis.

Alc. 8,2º

Guiness Special Export
Esta é a mais nova criação da cervejaria Licher, elab-
orada para comemorar os 160 anos da empresa. Uma 
cerveja lager (utiliza leveduras de baixa 
fermentação) do estilo Kellerbier. Ela não passa por 
filtro antes de ser engarrafada.

Tem coloração dourada, ligeira turbidez e boa for-
mação de espuma. Aroma de cereais e sabor que 
equilibra bem doçura, acidez e amargor. Final de boca 
levemente adocicado.

O corpo leve e a textura frisante resultam em sensação 
refrescante.

Alc. 5º

Licher Origianl 1854
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Uma blond ale perfeita! Largo bou-
quet de sabores com um grau eleva-
do de álcool.

Perfeito equilíbrio de sabores que  
deixam um after taste longo  e mui-
to agradável.

Alc. 8,5º

Delirium Tremens

É ligeiramente turva , lisa e suave, é 
uma  wheatbeer premium. Cerveja 
de trigo ao estilo Belga, que não se 
deixa passar despercebida pelas 
sucessivas medalhas ganhas na sua 
categoria. weatbeer.

Alc. 4,2º

 Blanche Namur 

No seu tom rouge-brun, esta 
Delirium tem presente toques 
de caramelo e moka que tão
 bem combinam com um 
“copo after dinner”. 

Alc. 8,5º

Delirium Noctunum
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A cerveja DeuS Brut des Flandres é especialmente 
única, inesquecível e demora mais de um ano para 
ficar pronta. É feita na bélgica onde sofre a primeira e 
segunda fermentação.

É levada para a vinícola na França onde é adicionado 
o fermento para vinho, e onde repousará por muitos 
meses.

O pescoço da garrafa é então congelado e pela 
pressão da garrafa retira-se o fermento. Só então a 
cerveja estará pronta para consumo.

Bière Brut: champegnoise é o método pelo qual é 
elaborada, maturando em barris de madeira na região 
francesa de Champagne e envasadas em garrafas de 
Don Pérignon.

Alc. 11º

Deus
Martin IPA (Indian Pale Ale) nasce de pura paixão pela 
tradição cervejeira e à busca da qualidade.

A única cerveja com um sabor pronunciado hop e um 
brilho alegre. Flores de lúpulo são adicionados durante 
a fermentação: o segredo do seu bouquet requintado.

Garrafa refermentada, descobrir e apreciar esta cerve-
ja animada, cheia de tradição e know-how de 4 ger-
ações da família Martin.

Alc. 6,9º

Martin’s IPA
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A 3 Mounts é produzida em França pela Saint Sylvestre. 
A cervejaria está   sediada na pequena vila de St.

Sylvestre Cappel, também conhecida pela produção de 
gelado e maçã. A cerveja adoptou esse nome por ser 
produzida entre os três montes da região da Flandres 
francesa: Mont des Cats, Mont Cassel e Mont Noir.

É-lhe atribuído o estilo Biére de Garde, que se traduz   
literalmente em “cerveja de guardar”.

São cervejas tipo ale fortes, normalmente de cor páli-
da, tradicionalmente produzidas em quintas na região 
francesa de Nord-Pas de Calais. 

Alc. 8,5º

3 Monts
Eram produzidas no Inverno e Primavera, para evitar 
problemas de fermentação relacionados com o aumen-
to da temperatura e depois consumidas durante o ano

Daí o nome “cerveja de guardar”.  
A garrafa é curiosa. É rolhada com rolha de cortiça, 
mas em vez da típica “jaula” das garrafas de champan-
he tem uma espécie de grampo no topo que segura a 
rolha na garrafa.

A cerveja tem uma cor amarela clara, muito limpa, cris-
talina, carbonatação relativamente elevada. No topo 
forma-se uma espuma branca muito substancial. Aroma 
é muito leve e lembra palha molhada, erva, também um 
pouco de limão.

Alc. 9,5º

Grand Reserva

http://cervejariadokim.com/


Tem uma personalidade única. 
Uma cerveja com suaves notas de 
chocolate, café alcaçuz, levemente 
amarga, espuma volumosa e inten-
sidade na boca.

Uma equilibrada fusão de contrastes 
derivados do coupage de uma 
cuidadosa seleção de quatro difer-
entes maltes tostados e dois nobres 
lúpulos: Nugget e Sladeck.

Alc. 7,2º

1906 Black Coupage

Uma cerveja de origem espanhola, 
mais propriamente da ilha de Ibiza.
Islena é muito mais do que uma cer-
veja da ilha de Ibiza.

É uma mistura de espírito e estilo, 
com todos os ingredientes de direit-
os, incluindo a liberdade e a tolerân-
cia!

É uma experiência única, inesquec-
ível, a partir da ilha de noites sel-
vagens e Amanhecer nas margens 
do Mediterrâneo.

Alc. 4,8º

Isleña

Está cerveja foi elaborada através 
de uma cuidadosa seleção de maltes  
especiais e lúpulos das variedades 
Perle Hallertau e Nugget, que lhe  
conferem aroma e amargor bem 
equilibrados.

Sua coloração âmbar escuro com 
sabor marcante é derivado da uti-
lização dos maltes tostados.

Alc. 6,5º

1906
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Somersby é uma sidra leve e re-
frescante indicada para descontrair 
num fim de tarde ao sol…

Produzida a partir da fermentação 
da maça é uma bebida trendy e 
muito fácil de beber…

Alc. 4,5º

Somersby Maça

É uma sidra de maça com sabor a 
amora, que é um fruto de harmonia 
singular entre a qualidade de sabor
 e a diferenciação da cor...

Alc. 4,5º

Blackbery

Esta cerveja espumante com a sua 
cor vermelha pálida, de sabor inten-
so a morangos, framboesas, cerejas 
pretas, sabugueiro e mirtilos.

A Liefmans foi a primeira cerveja do 
mundo a ser desenhada para servir 
com gelo e em especiais cocktails...

Alc. 4,7º

Liefmans
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A Brahma é clara, brilhante, 
transparente e internacional-
mente conhecida como uma 
cerveja de excelente quali-
dade.

É mais leve, com paladar 
clássico da baixa fermen-
tação e tem sabor encorpa-
do, amargor menos acentua-
do e médio teor alcoólico.

Alc. 5º

Brahma
A Skol é uma cerveja clara, 
com aroma refinado e sabor 
leve e suave.

Skol é jovem, ousada, irrev-
erente, é a marca referência 
em eventos.

Por tudo isso é a líder em 
preferência e vendas no 
Brasil, a cerveja que desce 
redondo.

Alc. 4,7º

Skol
Coloração dourada, um 
pouco turva, espuma de cor 
branca ótima formação e 
ótima duração.

Notas de limão artificial, e 
tequila.

Boa carbonatação, doce, 
limão artificial bem forte 
matando um pouco a tequila, 
sem amargor.

Alc. 5,9º

Desperados
A Corona Extra é cerveja la-
ger suave, refrescante e com 
leves toques cítricos que a 
tornam muito fácil 
de beber.

Seu segredo de sucesso é 
sua característica equilibra-
da e frisante, que vai muito 
bem em dias quentes ou em 
viagens para a praia.

É a marca líder absoluta no 
México.

Alc. 4,6º

Corona
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Na boca, bem carbonatada, a SAISON 1858 é uma saison 
bastante refrescante com um amargor limpo e evidente 
com notas florais no retrogosto.

De uma espuma persistente e de boa formação, essa cer-
veja se destaca pela coloração amarela sendo levemente 
turva, no aroma as notas florais acompanham o sabor e o 
amargor também se faz presente em conjunto com as no-
tas frutadas de laranja, tangerina, limão, damasco e espe-
ciarias…

Alc. 6,4º

Saison 1858

Cerveja Artesnal - Importada
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As cervejas da Innis & Gunn são es-
peciais!

Estas cervejas artesanais, assumem 
o seu caracter por terem estado a 
estagiar em cascos de carvalho de-
pois da sua fermentação. .

Alc. 5,6º

Original

O segredo destas cervejas foi desco-
berto por acaso!

Na sua versão IPA esta cerveja é 
ligeiramente mais amarga do que a 
Original...

Alc. 5,6º

IPA

Dois rapazes e um cão mudaram 
para sempre o mundo das cervejas 
artesanais!

Ninguém pode ficar indiferente a 
tanta irreverencia....

Alc. 5,6º

Punk Ipa

Cerveja Artesnal - Importada
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Um tipo de cerveja proveni-
ente da Baviera produzida 
segundo a lei da pureza da 
cerveja.

Obtém-se a partir do malte 
de trigo, cor dourada e  sa-
bor a cravo e banana, toque 
ligeiro de citrinos e notas de 
tuti-fruti.

Alc. 5,4º

Trigo
Uma cerveja inspirada numa  
receita oriunda do centro da   
europa.

O seu sabor é florado com 
aroma rico e complexo, de 
espuma cremosa, leve e 
refrescante, apropriada para 
os dias quentes.

Alc. 5,6º

Pilsener
Feita para sobreviver as lon-
gas viagens entre a Inglater-
ra e a India.

É uma cerveja de amargor 
marcante aromática, bem 
lupulada e cheia de vida.

Alc. 6,8º

IPA
Cerveja fortalecida ao estilo 
Irlandês.

Possui um aroma leve a 
chocolate e café, toque dis-
creto a lupulo , bem incorpo-
rada, de cor preta, espuma 
bege e cremosa. 

Resumindo é deliciosa.

Alc. 6,5º

Stout

Cerveja Artesnal
A Buja é a primeira cerveja produzia em Famalicão!
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Leve, dourada e com aroma 
de cereais.

Nascida em 1842 na cidade 
de Plzen na Republica Checa, 
a Pilsen é hoje o estilo de 
cerveja em volume mais 
produzido e consumido no 
mundo.

A cor varia entre o amarelo 
palha e o dourado profundo, 
tem corpo medio, carbon-
atação media e colarinho 
branco.

Alc. 5º a 5.5º

Pilsner
È uma cerveja de espuma 
cremosa, amargor suave e 
aromas de cravo e banana.

Mantendo a tradição, a 
TRIGO não é filtrada por 
isso parte do seu fermento 
permanece no interior de 
sua garrafa, conferindo um 
aspecto turvo ao servir.

Alc. 4,5º a 5º

Trigo
Tradicionalmente produzida 
na Bélgica, Witbier significa 
“cerveja branca” devido a 
sua aparência clara e turva.

Produzida com trigo e malte 
de cevada, a a BLANC não é  
filtrada apresentando uma 
cor bastante pálida e opaca.

Alc. 4,5º a 5º

Blanc
Reproduz uma autentica 
receita dos ingleses no inicio 
da colonização da índia, no 
Século XVIII.

Sabor complexo com notas 
de caramelo, aromas terro-
sos, corpo médio com um 
amargor arredondado e final 
seco.

Alc. 6º a 7º

IPA

Cerveja Artesnal
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