
AS TEMPERATURAS MAIS BAIXAS  
PEDEM UNS BONS DRINKS  
PARA ESQUENTAR.
O inverno está chegando. Essa 
época gostosa que a gente se 
recolhe em casa na companhia 
de casacos, meias, cobertores e 
também de comidas saborosas 
e bons drinks. Por isso, este 
catálogo foi criado com todo 
o coração pelo Zona Sul, com 
receitas de bebidas que vão trazer 
um quentinho especial para os 
seus dias mais frios. Um brinde!

drinks de
inverno
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Coffee Cream

Ingredientes

100 ml de Café
50 ml de Baileys
40 ml de Jack Daniels
30 ml de Xarope de Açúcar
Chantilly Président
Chocolate Garoto Meio Amargo
Canela em pau

Bata todos os 
ingredientes na 
coqueteleira. Sirva 
num copo baixo 
e finalize com o 
chantilly e a canela 
em pau.

Modo de preparo



Carajillo

Ingredientes

50 ml de Licor 43
50 ml de Café
Casca de Laranja

Misture todos os 
ingredientes em um 
copo com gelo. Finalize 
com cascas de laranja.

Modo de preparo



Fresh Coffee

Ingredientes

40 ml de Café
5 folhas de Hortelã
20 ml de Mel
50 ml de Ballantine’s Bourbon
30 ml de Licor de Cacau
10 ml de Suco de Limão

Adicione o hortelã e o 
café na coqueteleira e 
espere alguns minutos. 
Em seguida adicione 
todos os ingredientes 
com gelo e bata. Sirva 
numa taça.

Modo de preparo



Alex Honey

Ingredientes

25 ml de Jack Daniels
25 ml de Jack Honey
50 ml de Café
40 ml de Licor de Cacau
30 ml de Creme de Leite
Bailarina de Sorvete
Chantilly
Biscoitos Oreo

Bata todos os 
ingredientes na 
coqueteleira com gelo 
e sirva numa taça. 
Finalize com chantilly 
e biscoitos Oreo.

Modo de preparo



Imperial Coffee

Ingredientes

70 ml de Café
30 ml de Jack Daniels
40 ml de Baileys
20 ml de Ramazzoti
20 ml de Xarope de Açúcar
10 ml de Conhaque
Canela em Pó
Cobertura de Caramelo

Bata todos os 
ingredientes na 
coqueteleira 
com gelo e sirva 
num copo baixo.

Modo de preparo



B43

Ingredientes

50 ml de Café
20 ml de Licor 43
20 ml de Licor de Cacau
20 ml de Ballantine’s 
Bourbon
15 ml de Xarope de Mel
Chantilly

Misture todos os 
ingredientes numa 
taça. Finalize com 
chantilly.

Modo de preparo



Brand Hot

Ingredientes

40 ml de Conhaque
40 ml de Frangelico
1 gota de Pimenta Tabasco
15 ml de Vermute Rosso
50 ml de Café
Biscoito Oreo
Chantilly

Misture todos os 
ingredientes num 
copo. Finalize com 
chantilly e farelos de 
biscoito Oreo.

Modo de preparo



Tequila Iris Cream

Ingredientes

50 ml de Tequila
40 ml de Baileys
10 ml de Contreau
Calda de Chocolate
Canela em pó

Bata todos os 
ingredientes na 
coqueteleira. 
Sirva numa taça.

Modo de preparo



Coffee do Barão

Ingredientes

100 ml de Café
50 ml de Vodka Absolut
50 ml de Xarope de Açúcar
30 ml de Creme de Cacao Stock
Creme de Leite Da Matina
Cobertura de Caramelo

Bata todos os 
ingredientes na 
coqueteleira e 
sirva numa taça. 
Complete a taça com 
o creme de leite.

Modo de preparo



Azuma Hot Tea

Ingredientes

30 ml de limão espremido
2 colheres de açúcar mascavo
70 ml de Sake Azuma Kirin
90 ml de chá de jasmim fresco 
(podendo ser substituído por 
outro sabor de sua preferência)
2 dentes de cravo
1 rodela de limão

Coloque o limão, o cravo e o 
açúcar em um copo. Aqueça 
delicadamente o sake
em uma panela (cuidado para 
não ferver). Despeje o sake no 
copo e complete com chá de
jasmim ou outro sabor de sua 
escolha. Se desejar, adicione 3-4 
fatias finas de limão ao copo.

Modo de preparo



RIO
bar do

Clique aqui e veja todos 
os ingredientes das receitas

Drinks no Bar do Rio

Para mais drinks saborosos 
como esses, venha ao 
Bar do Rio brindar seus 
momentos especiais com  
a gente. Saúde!

Elabore os drinks na sua 
casa com os ingredientes 
que você encontra aqui no 
Zona Sul. Confira.


