


03

Desfrute de drinks e 

bebidas preparados 

por especialistas 

no Zona Sul.

05

Fácil, leve e super

refrescante. A bebida 

ideal para um dia

de muito calor.

06

Uma mistura delicada 

de gin e rum para 

colorir o seu dia.

07

Delicioso drink com 

licor de cassis e água 

tônica Wewi.

08

Para os amantes de 

maçã, Jack Daniel's 

Apple e xarope de 

maçã verde.

09

Uma combinação de 

gin, tônica e Jack 

Daniel's Honey.  

10

Refrescância com 

base de rum e

Ramazzotti. 

11

Um drink com toque 

floral. 

12

Experimente essa 

opção de rum com

 xarope de maçã.

13

Feito com o rum

brasileiro Parnaioca, 

ele vai te conquistar.

14

Esse drink sem alcóol,

leva capim limão e é a 

cara do verão.

15

Uma ótima opção sem

álcool.

16

A bebida que já

conquistou o coração

carioca.

17

Todo o sabor da 

laranja, com a leveza

do espumante.

18

Drink clássico com 

rum, suco de limão e

água com gás.

19

Acompanhe nossas 

redes sociais.



https://gastronomiacarioca.zonasul.com.br/bar-do-rio/?utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_content=&utm_campaign=ebook-drinks-de-verao 


O Bar do Rio é um bar exclusivo do Zona Sul, localizado nas lojas Rua Barão da Torre, 

220 - Ipanema, Rua Dias Ferreira, 290 - Leblon  e Av. das Américas, 8.888 - Barra.

MIXOLOGISTA

Especialista com 14 anos de experiência em
coquetelaria clássica e mixologia, já foi 

instrutor e barman em importantes casas 
aqui do Rio. É ele quem assina a carta de 

drinks do .

BARTENDER

 Muito talentoso na área de criação de 
coquetéis, é simpático e cordial. Seu drink 

favorito é o .

BARTENDER

É o nosso barman mais antigo. Sempre 
educado e paciente, adora uma boa 

conversa. Seu drink favorito é o .

BARTENDER BARTENDER BARTENDER

BARTENDER BARTENDER BARTENDER

 Adora criar e ter contato com os cariocas
de coração, com amplo conhecimento de vinhos
e bebidas. Seu drink favorito é o . 

 Esbanja carisma e vivacidade, sempre 
deixa os clientes a vontade! Seu drink

favorito é a .

 Formado no Curso Sommelier de Cervejas, 
no Instituto da Cerveja Brasil,

é amante da Coqueteleira Clássica. 

 Acredita que um bom coquetel está sempre
acompanhado de uma boa história. 
Seu drink favorito é o . 

Além de criativo, tem o jeito carioca 
espontâneo, carismático e companheiro. 

Seu drink favorito é o .   

 O mais novo Bartender da equipe, tem 
grande experiência com vinhos. Seu drink

favorito é .

https://gastronomiacarioca.zonasul.com.br/bar-do-rio/?utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_content=&utm_campaign=ebook-drinks-de-verao 


Essa bebida típica da França e muito popular na América do Sul, é feita com

vinhos, frutas tropicais e do campo. 

Assista essas 3 versões práticas que preparamos para você,  faça aí na sua

casa e aproveite o melhor da estação: 

por Claudio Adriano  por Bruna Marques
 

por Sabrina Santos

Clique aqui 
e assista

Clique aqui 
e assista

Clique aqui 
e assista

Ela é perfeita para dividir com os amigos nesse verão, em casa, na praia ou

num piquenique ao ar livre. 

https://www.youtube.com/watch?v=oA5YCmDf8z8&utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_content=&utm_campaign=ebook-drinks-de-verao 
https://www.youtube.com/watch?v=UYPZ3yKGefs&utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_content=&utm_campaign=ebook-drinks-de-verao 
https://www.youtube.com/watch?v=bKB2oqxVdRY&utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_content=&utm_campaign=ebook-drinks-de-verao 


50ml de Gin Tanqueray

30ml de Suco de Limão

20ml de Curaçao Blue

10ml de Rum Malibu 

10ml de Xarope de Açúcar

200ml de Sprite

Folhas de Hortelã *para decoração

Coco em flocos *para decoração

Junte todos os ingredientes 

na coqueteleira com gelo 

e bata. Sirva e decore com 

coco em flocos e hortelã.



50ml de Gin Tanqueray

40ml de Suco de Grapefruit

20ml de Suco de Limão

20ml de Xarope de Açúcar

10ml de Licor de Cassis

50ml de Água Tônica Argentina

Rosa Wewi

Grapefruit *para decoração

Folhas de Hortelã *para decoração

Em um copo, misture todos os

ingredientes com gelo. Decore 

com hortelã e grapefruit.



50ml de Jack Daniel's Apple

30ml de Suco de Limão 

20ml de Xarope de Maçã Verde

Folhas de Hortelã *para decoração

Maçã Desidartada *para decoração

Junte todos os ingredientes na 

coqueteleira com gelo e bata. 

Sirva e decore com hortelã e 

maçã desidratada. 



60ml de Gin Infusionado de 

Maracujá 

30ml de Jack Daniel’s Honey 

20ml de Polpa de Maracujá 

10ml de Xarope de Morango

01 Água Tônica

Folhas de Hortelã *para decoração

 

Em uma taça, misture todos os

ingredientes com gelo. Decore 

com hortelã. 



01 Fatia de Abacaxi 

50ml de Rum Parnaioca 

20ml de Ramazzotti Rosatto

20ml de Suco De Limão 

20ml de Xarope De Açúcar 

02 Gotas de Angostura

Açúcar Mascavo  *para decoração

Alecrim *para decoração

 

Junte todos os ingredientes na 

coqueteleira com gelo e bata. 

Sirva e decore com abacaxi, 

açúcar mascavo e alecrim. 



50ml de Gin Infusionado de

Hibisco 

20ml de Suco de Limão 

30ml de Xarope de Mel 

01 Água com Gás

Folhas de Hortelã *para decoração

*para decoraçãoFlor de Hibisco 
 

Em um copo, misture todos os

ingredientes com gelo. Decore 

com hortelã e flor de hibisco.



50ml de Rum Parnaioca 

20ml de Suco de Limão 

30ml de Xarope de Maçã 

03 Folhas de Hortelã 

01 Água com Gás

01 Maçã pequena  *para decoração

01 Limão *para decoração

*para decoraçãoFolhas de Hortelã 
 

Junte todos os ingredientes na 

coqueteleira com gelo e bata. 

Sirva e decore com raspas de

limão, maçã e hortelã. 



30ml de Rum Parnaioca 

15ml de Suco de Laranja 

15ml de Cointreau 

5ml de Suco de Limão 

02 Gotas de Angustura 

50ml de Água Tônica 

30ml de Rum Malibu

Folhas de Hortelã *para decoração

Flor Comestível  *para decoração

 

Junte todos os ingredientes na 

coqueteleira com gelo e bata. 

Sirva e decore com hortelã e 

flor comestível.



40ml de Orzata 

30ml de Suco de Limão

3 Ramos de Capim Limão 

1 Unidade de Água com Gás

Cereja em calda  *para decoração

Folhas de Manjericão *para decoração

Limão desidratado *para decoração

 

Junte todos os ingredientes na 

coqueteleira com gelo e bata. 

Sirva e decore com cereja em

calda, manjericão e limão 

desidratado.

Clique aqui 
e assista

https://www.tiktok.com/@zonasulsupermercado/video/7011604607180836102?utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_content=&utm_campaign=ebook-drinks-de-verao 


150ml de Suco de Maçã Integral 

Bendita Maçã 

40ml de Xarope de Baunilha 

20ml de Suco de Limão

01 Água com Gás

Capim Limão *para decoração

Limão Desidratado *para decoração

 

Em um copo, misture todos os

ingredientes com gelo. Decore

com capim limão e limão 

desidratado. 

Clique aqui 
e assista

https://www.tiktok.com/@zonasulsupermercado/video/7009004918891711750?utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_content=&utm_campaign=ebook-drinks-de-verao 


50ml de Gin

200ml de Redbull

Espuma de Gengibre *para decoração

Limão Siciliano *para decoração

Pepino *para decoração

 

Em uma taça, misture todos os

ingredientes com gelo. Decore 

com espuma de gengibre, limão 

siciliano e pepino.



100ml de Aperol

50ml de Água com Gás

150ml Espumante Prosecco

Laranja *para decoração

Alecrim *para decoração

 

Em uma taça, misture todos os

ingredientes com gelo. Decore 

com laranja e alecrim.

Clique aqui 
e assista

https://www.tiktok.com/@zonasulsupermercado/video/7001833130168552709?is_from_webapp=v1&utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_content=&utm_campaign=ebook-drinks-de-verao 


70ml de Rum Branco

20ml de Suco de Limão

30ml de Xarope de Açúcar

01 Água com Gás

Açúcar saborizado de hibisco 
*para decoração 

Folhas de Hortelã *para decoração

 

Em um copo, misture todos os

ingredientes com gelo. Decore 

com hortelã. 



https://www.zonasul.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_content=&utm_campaign=ebook-drinks-de-verao 
https://www.instagram.com/zonasulsupermercado/?utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_content=&utm_campaign=ebook-drinks-de-verao 
https://www.facebook.com/zonasulsupermercado?utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_content=&utm_campaign=ebook-drinks-de-verao 
https://open.spotify.com/show/136Fce8oB0Qje1m4ju9I3o?si=91de013765e440ef&utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_content=&utm_campaign=ebook-drinks-de-verao 
https://www.youtube.com/user/SuperZonaSulVideos?utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_content=&utm_campaign=ebook-drinks-de-verao
https://www.tiktok.com/@zonasulsupermercado?utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_content=&utm_campaign=ebook-drinks-de-verao 
https://gastronomiacarioca.zonasul.com.br/?utm_source=ebook&utm_medium=social&utm_content=&utm_campaign=ebook-drinks-de-verao 

