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Velho Mundo
“Today is a student of yesterday”.
(Lord Chesterfield)
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Ingredients:
Vodka
Maracujá PassionFruit
Lima Lime
Manjericão Basil
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Naughty Holidays
Eles cruzaram o olhar e ela gostou.
Eles cruzaram o olhar e ela gostou.
Talvez ele tivesse percebido que a amiga se casava e que a
despedida de solteira tinha sido a desculpa certa para umas
mini-férias merecidas. Ela recompôs-se do arrepio, assumiu
e voltou a olhar. Sentia-se confiante e aquela noite valia por
todas as outras rotineiras feitas a caminho de casa depois do
trabalho. Porque àquela meia de renda preta exigia-se um
vestido condicente. E sabia que ser atrevida não era ser vulgar. A desinibição de que tinha saudade só lhe dizia respeito
a ela própria. A verdade do que somos não muda com estados
de espírito. Há dias e motivos. Há noites e momentos. E para
todos esses, um cocktail. Este, esta noite, é o teu.
Perhaps he had realized that his friend was getting married
and that the bachelorette party had been the right excuse for
a well-deserved mini-vacation. She collected herself from the
shiver, took over and looked back. She felt confident and that
night she was worth all the other routines she did on her way
home from work. Because that black lace stocking required
a fitting dress. And she knew that being sassy was not being
vulgar. The disinhibition that she missed was only her own.
The truth of who we are does not change with moods. There
are days and reasons. There are nights and moments. And for
all these, a cocktail. This one, tonight, is yours.

Ingredients:
Vodka
Maçã Verde Green Apple
Canela Cinnamon
Limão Lemon
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Amarguinha Sour
A princesa de olhos azuis e de
incontestável elegância...
Há séculos atrás, reinava em “Chelb” antiga capital do Algarve, o
jovem rei Ibn-Almundim. Um dia, entre os prisioneiros de mais uma
batalha, estava Gilda, Impressionado com a sua beleza libertou-a,
conquistando, a pouco e pouco o seu coração mas a princesa não era
feliz. As saudades de paisagens de neve do seu país mergulharam-na
numa tristeza profunda. Mas o jovem rei não se ficou. Mandou plantar por todo o seu reino amendoeiras, que quando em flor, cobriam
todo o seu território de um branco tão claro quanto neve. Talvez
nada disto seja verdade. Talvez nem fosse essa a tristeza da princesa
desta lenda. Certezas, apenas que pouco mais há de Algarve do que
estes sabores à mesa: amêndoa e limão. Tão nosso. Tão teu.
Centuries ago, the young king Ibn-Almundim reigned in “Chelb”,
the former capital of the Algarve. One day, among the prisoners of
another battle, was Gilda, Impressed with her beauty, he freed her,
conquering, little by little, her heart, but the princess was not happy.
Longing for the snowy landscapes of her country plunged her into a
deep sadness. But the young king did not stay. He had almond trees
planted throughout his kingdom, which when in bloom covered the
entire territory of a white as pale as snow. Perhaps none of this is
true. Perhaps that wasn’t even the sadness of the princess of this legend. Certainly, there is little more to the Algarve than these flavors
at the table: almond and lemon.

Ingredients:
Amarguinha (Licor)
Almond Liquor
Limão Lemon

Clara de Ovo White Egg
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Royal Blood
“No início do Império Romano, pouco antes
do nascimento de Jesus.”
Foi entre a realeza e o clero que partilhei os meus luxos na época
medieval. Sabores de acesso exclusivo, pelas noções do divino de
justos pecadores. Em Basílica no estado do Vaticano adornado de
santos, mártires e anjos que construí o meu Sangue Real “Royal
Blood”. Arquitetei com a benevolência de alguns artistas nascidos
naquela época uma tese simples de contribuir e servir este cocktail
religioso. *Ao pedires este cativante cocktail, ainda estás a contribuir
para uma causa social. Por cada cocktail servido reverte um 1€
“Santa Casa Misericórdia de Faro”.
It was between royalty and clergy that I shared my luxuries in
medieval times. Exclusive access flavors, by the notions of the divine
of righteous sinners. In a Basilica in the Vatican State adorned with
saints, martyrs and angels I built my Royal Blood “Royal Blood”. With
the benevolence of some artists born at that time, I designed a simple
thesis to contribute and serve this religious cocktail. *By ordering
this captivating cocktail, you are still contributing to a social cause.
For each cocktail served, a 1€ “Santa Casa Misericórdia de Faro”
reverts.

Gin
Vermouth Noilly Prat Dry
Arando Cranberry
Bitter Monin
Espuma Tarte de Limão
Lemon Pie Foam
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Russian Mustache
Clássico, e no entanto contemporâneo.
O bigode encaracolava subtilmente nas suas pontas:
duas extremidades cuidadosamente simétricas, de quem
naquela geometria perfecionista ostentava a elegância
de um cavalheiro. Porque imperiosamente existe uma
intemporalidade na sua crente, independentemente da
época e do seu twist. Assim o Russian Mustache de leve
espuma com notas de gengibre e citronela, denunciará
sempre o bigode dos melhores cavalheiros. Um clássico
Moscow Mule com um twist, refinado como os dias de hoje.
The mustache curled subtly at its ends: two carefully
symmetrical ends, whose perfectionist geometry displayed
the elegance of a gentleman. Because imperatively there
is a timelessness in your believer, regardless of the season
and its twist. So the Russian Mustache with a light foam
with notes of ginger and citronella, will always reveal the
mustache of the best gentlemen. A classic Moscow Mule
with a twist, refined like today.

Ingredients:
Vodka
Lima Lime
Ginger Beer
Espuma de Gengibre
e Citronela Ginger and

Um clássico Muscow Mule com um twist, refinado os dias de hoje.

Citronella Foam
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Sr. Professor
“Porque não são os nomes que importam,
mas o seu significado.”
A tranquilidade da postura não era proporcional à sua importância.
Nem sempre é a exuberância que cativa, mas o conforto da sua
presença. Era discreto, porque estava em casa. Talvez por isso o
adeus seja tão duro. A rotina repetia-se: o “café com açúcar”; o prazer
das coisas simples. Se o “Momento Columbus” tivesse um nome,
chamar-se-ia Barão Rodrigues. E talvez realmente já se chame no
nosso íntimo. Porque nem o açúcar do café era açúcar, nem o “Sr.
Professor” do apelido era professor. Esta é a nossa homenagem a
quem chegava sem se sentir, mas partiu sem se fazer esquecer. Aqui
reside o tributo, apenas servimos um cocktail Sr. Professor por dia...
Talvez hoje seja o teu dia?
The tranquility of the posture was not proportionate to its importance.
It is not always the exuberance that captivates, but the comfort of its
presence. It was discreet, because I was at home. Maybe that’s why
the goodbye is so hard. The routine was repeated: the “coffee with
sugar”; the pleasure of simple things. If the “Columbus Moment” had
a name, it would be called Barão Rodrigues. And maybe it’s really
already called inside us. Because neither the sugar in the coffee
was sugar, nor was “Mr. Teacher” of the nickname was teacher. This
is our tribute to those who arrived without feeling, but left without
being forgotten! Here lies the tribute, we only serve one cocktail Mr.
Professor a day... Maybe today is your day?!

Brandy C.R.F
Whisky Lagavullin
Charuto Cigar Syrup
Chambord Liqueur
Café Coffee
Chocolate Amargo Bitter
Chocolate
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Morangoska
“No fundo, como a melhor versão da vida: intensa,
mas saborosa”
E dos balcãs o vermelho. Como se a intensidade implícita do tom
se contrapusesse à frescura do seu resultado. No fundo, como a
melhor versão da vida: intensa, mas saborosa.
E assim, de onde o vento sopra mais frio, a frescura de um dos
eleitos: do leste às margens da costa mais quente, um koktel de
sabor a verão.
And from the balconies the red. As if the implicit intensity of the
tone contrasted with the freshness of its result. Deep down, like
the best version of life: intense, but tasty.
And so, from where the wind blows the coldest, the freshness of
one of the chosen ones: from the east to the shores of the hottest
coast, a koktel with a summer flavour.

Vodka Smirnoff
Morangos Strawberry
Puré de Morango Strawberry puré
Limão Lemon
Chantilly
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Hygge
“Um cocktail aconchegante em jeito de abraço.”
Há poucas coisas capazes de igualar o conforto de um abraço.
Mas existem, ainda que nem sempre com a mesma forma o cheiro
a madeira queimada da lareira nos reencontros de Natal, um
regresso a casa, uma boa notícia, os mais simples e aconchegantes
prazeres da vida como estar presente. Os dinamarqueses têm uma
palavra para isto, tal e qual os portugueses são donos de saudade!
Hygge, é sinónimo de tudo aquilo que nos aconchega a alma e
aquece o coração. E assim, nesta que também é a nossa casa,
recebemos-vos de braços abertos!
There are few things that can equal the comfort of a hug. But there
are, although not always with the same form, the smell of wood
burning in the fireplace at Christmas reunions, a homecoming,
good news, the simplest and most cozy pleasures in life, such
as being present. The Danes have a word for this, just as the
Portuguese are home to nostalgia! Hygge is synonymous with
everything that warms the soul and warms the heart. And so, in
this which is also our home, we welcome you with open arms!

Tequila
Sumo de Limão Lemon Juice
Puré de Pistachio Pistachio Puree
Cardamomo
Carlsberg
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Psiquê
“Em busca de Amor...”
A personificação da ama, a esmagadora intensidade do que não
nos é controlável. Talvez seja esse o segredo do amor: Irrefutável;
arrebatador; forte e por vezes um amargo inesperado. Não que
exista uma dependência orgânica na sua concretização, mas há
uma incontornabilidade óbvia na forma como nos completa. Diznos a mitologia grega que até Eros – ou Cupido – se apaixonou.
Talvez isso seja prova de tudo isto. O mito de Psiquê, tão
curiosamente necessário como este cocktail.Não vale a pena fugir
a este amor tão forte e intenso...
The personification of the nanny, the overwhelming intensity of
what is not controllable to us. Perhaps this is the secret of love:
Irrefutable; ravishing; strong and sometimes an unexpected
bitterness. Not that there is an organic dependence on its
realization, but there is an obvious unavoidability in the way it
completes us. Greek mythology tells us that even Eros – or Cupid –
fell in love. Perhaps this is proof of all this. The myth of Psyche, as
curiously necessary as this cocktail. It’s not worth running away
from this love so strong and intense...

Rum
Sumo Limão Lemon Juice
St. Germain
Martini Fiero
Puré Morango Strawberry Puree
Ginger Beer
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Floresta Negra
“A vegetação cerrada toldava-me a vista.”
O escuro prejudica o avanço, mas não a curiosidade. Existem
prazeres desconhecidos que não se encontram no comércio do
óbvio. Porque nem tudo o que nos assusta nos faz mal e porque
talvez, o que não conhecemos tem o seu charme. O sombrio tem
de escuro o que também tem de enigmático. E aqui, tem fruta
negra. Misterioso ou Pretensioso? Confere...
Darkness hinders progress, but not curiosity. There are unknown
pleasures that are not found in the trade of the obvious. Because
not everything that scares us is bad for us and because maybe, what
we don’t know has its charm. The dark is dark and also enigmatic.
And here, there is black fruit. Mysterious or Pretentious? Check...

Gin
Licor de Amora Blackberry Liqueur
Amoras Blackberry
Limão Lemon
Espuma de Gengibre e Citronela
Ginger and Citronella Foam
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Oriente
“We must be the change we
want to see in the world.”
(Gandhi)
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Asia Mojito
Honestamente? Um Mojito em “esteróides”.
De modo algum na perspetiva musculada, mas numa versão
aperfeiçoada. Uma fusão entre a América do Sul tropical e um
Oriente do Sul detentor das especiarias. O resultado? Duas
viagens com um destino só. Como tantos destinos que nos visitam
em sonhos e se descobrem no mesmo sítio. Como se as Grandes
Muralhas da China fossem de repente os portões de Machu Picchu.
E enquanto a física disser que não é possível, nós trazemos-lhe um
que é porque contra factos não existem argumentos. Descobre o
porquê deste cocktail ser um verdadeiro recordista de vendas...
Not at all in a muscled perspective, but in an improved version. A
fusion between tropical South America and an East of the South that
holds spices. The result? Two trips with one destination. Like so
many destinations that visit us in dreams and discover themselves
in the same place. As if the Great Walls of China were suddenly the
gates of Machu Picchu. And while physics says it’s not possible, we
bring you one that is because there are no arguments against facts.
Discover why this cocktail is a true sales record holder...

Rum
Manga Mango
Maracujá PassionFruit
Lima Lime
Hortelã Mint
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Scarlett
Uma mulher nos tempos modernos...
Longe estão os dias em que o lugar da mulher se limitava ao universo
das suas obrigações: uma dona de casa subjugada ao poder do
homem e às considerações sexistas de sociedades caducadas. Hoje,
o mundo é outro. Hoje, o mundo já conhece a mulher do século XXI.
Influentes. Confiantes. Competitivas. Uma mulher que encontrou
espaço e forma de tornar cada vez mais elegante e sedutora com
a sua independência e realização. Que escolhe e não se limita a
aceitar. Forte, decidida, espalhando classe... Essa mulher tem um
rosto e no Columbus tem o nome: Scarlett.
Gone are the days when a woman’s place was limited to the universe
of her obligations: a housewife subjugated to the power of men and
the sexist considerations of outdated societies. Today, the world
is different. Today, the world already knows the woman of the 21st
century. Influentials. Confident. Competitive. A woman who found
space and a way to become more and more elegant and seductive
with her independence and accomplishment. That she chooses
and doesn’t just accept. Strong, determined, spreading class...This
woman has a face and on Columbus she has the name: Scarlett.

Gin
St. Germain
Hibiscus
Limão Lemon
Groselha Gooseberry
Clara de Ovo White Egg
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Smoke Tiki
Sabedoria materializada de um Deus “filho de Tiki”,
uma experiência tropical longe dos trópicos.
Tiki ou “Deus Tiki” é uma representação física de uma figura ancestral
da Polinésia. Imaginemos vulcões a cuspir fogo entre o enorme mundo
do surf, antigos havaianos fantasiavam com histórias as suas terras
maravilhosas de deuses Tiki, constantemente avistadas em templos
de sacrifício localizados entre as vilas e as ilhas. Por cá, servimos estes
Deuses adorados por meio do sacrifício humano, mas sem cânticos de
morte, riqueza ou de amor, no entanto podes fazer orações e rituais
a este cocktail por ser especial. Manifesta a tua relação divina com
bravura ou sentires e entra no espírito.
Tiki or “God Tiki” is a physical representation of an ancient Polynesian
figure. Let’s imagine volcanoes spitting fire among the huge world of
surfing, ancient Hawaiians fantasized about their wonderful lands of
Tiki gods with stories, constantly seen in sacrifice temples located
between villages and islands. Around here, we serve these adored
Gods through human sacrifice, but without songs of death, wealth or
love, however you can pray and rituals at this cocktail because it is
special. Manifest your divine relationship with bravery or feeling and
enter the spirit.

Rum Matusalem “ 7 anos”
Manga Mango
Canela Cinnamon
Limão Lemon
Leite de Coco Coconut Milk
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Penélope
Uma praia virgem com palmeiras, águas
claras e ondas perfeitas.
De muitos lugares no Mundo, onde nós podemos imaginar, sem
dúvidas Bali deixa-nos com uma “espuma” na boca. Já estou a
sentir uma frescura ao caminhar descalço de preocupações numa
praia linda e quase inacessível ao lado da minha querida Penélope
que prometeu esperar por mim após a longa viagem de volta vindo
da Guerra de Tróia. Já se passaram mais de dez anos à espera deste
momento tão único, tão especial, tão teu. Fecha os olhos e oferece
este mimo a ti, tu mereces...
Of many places in the world, where we can imagine, without a doubt
Bali leaves us with a “foam” in our mouths. I’m already feeling a
freshness walking barefoot with worries on a beautiful and almost
inaccessible beach beside my dear Penelope who promised to wait
for me after the long journey back from the Trojan War. It’s been
more than ten years waiting for this one so unique, so special, so
yours. Close your eyes and offer this treat to yourself, you deserve...

Gin
Tangerina Mandarine
Laranja Orange
Lima Lime
Hortelã Mint
Clara de Ovo White
Egg
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Pinya
Dourado. De ouro. De coroa. De realeza.
A “forte” delicadeza das escolhas não define as personalidades das
pessoas. Revela apenas maior sensibilidade. Tal e qual como as
cornucópias de uma camisa existem sem serem necessárias. São
detalhes. Exigência, Classe, Status e Elegância de quem exibe, ou
se exibe. Dourado de um convite elegante e de um convidado de
elite. Dourado de uma fruta exótica. Dourado de tanta coisa e todas
elas tão vistosas. Há um virtuosismo eloquente em tudo o que seja
dourado. E no Columbus, chama-se Pinya.
The “strong” delicacy of choices does not define people’s
personalities. It only reveals greater sensitivity. Just like the
cornucopias of a shirt exist without being necessary. These are
details. Requirement, Class, Status and Elegance of who exhibits,
or who exhibits. Golden for an elegant invitation and an elite guest.
Gold from an exotic fruit. Golden from so much and all of them so
showy. There is an eloquent virtuosity in everything that is golden.
And in Columbus, it’s called Pinya.

Rum Matusalem 7
Martini Ambrato
Italicus
Pó Dourado Golden Powder
Abacaxi Flambeado Flambed Pineapple
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Boomerang
Água esverdeada e cristalina, com um
clima facilmente apaixonante.
Antiga Colónia Penal?! A primeira polícia local foi formada por
prisioneiros... Sim, pode parecer estranho como comer carne de
canguru. O animal símbolo do país é consumido pelos seus próprios
habitantes. Acreditem que é uma prática histórica e cultural. Como, a
de 85% da população viver a menos de 50 km da costa costeira. São
11 mil praias, de areia branquinha, belezas naturais e um povo super
receptivo! Estes, entre tantos outros fatores, tornam o país um dos
mais amigáveis com estrangeiros, ótimo para fazer “boomerang” do
tipo ir e voltar. Mergulha neste cocktail, e vais-te sentir uma estrela do
Mar no teu coral.
Former Criminal Colony?! The first local police were formed by
prisoners... Yes, it may seem strange like eating kangaroo meat. The
country’s symbol animal is consumed by its own inhabitants. Believe
that it is a historical and cultural practice. Like, 85% of the population
live less than 50 km from the coastline. There are 11 thousand beaches,
with white sand, natural beauty and a super welcoming people! These,
among many other factors, make the country one of the friendliest
with foreigners, great for making “boomerang” of the go and return
type. Dive into this cocktail, and you’ll feel like a starfish in your coral.

Vodka
Puré de Kiwi Kiwi Puree
Sumo de Lima Lime Juice
Soda
Suspiros
Framboesas Raspberries

44

Nuwara Fizz
Gota do Oceano Indico, conhecida por “A
lágrima da Índia”.
Talvez fosse a queda de Adão a responsável, quando Deus o expulsou
do Jardim de Éden. Testemunhos na bíblia dizem que foi aqui no
coração do Sri Lanka na montanha “Sri Pada” local sagrado pelo
hinduísmo, budismo e islamismo que encontrou o seu segundo
paraíso. Certo mesmo é que os peregrinos na cidade Nuwara Eliya,
a Little England, como ainda lhe chamam, encontram nos campos
de chá ainda explorados pelos ingleses o seu legado. Sri Lanka “ilha
resplandecente” foi o lugar escolhido para trazer este Cocktail fresco
de sabor que reflete a paz e a tranquilidade no encontro com nós
próprios. Sem filosofia ou religião, vais sentir um “Buda”, ao apreciar
o bem estar desta bebida.
Perhaps it was Adam’s fall that was responsible when God cast him out
of the Garden of Eden. Testimonies in the Bible say that it was here in
the heart of Sri Lanka on the mountain “Sri Pada” a sacred place for
Hinduism, Buddhism and Islam that he found his second paradise.
It is true that pilgrims in the city of Nuwara Eliya, Little England, as
they still call it, find their legacy in the tea fields still explored by the
English. Sri Lanka “Sparkling Island” was the place chosen to bring
this fresh Cocktail with a flavor that reflects the peace and tranquility
in the encounter with ourselves. Without philosophy or religion, you
will feel a “Buddha” when enjoying the well-being of this drink.

Gin
Gengibre Ginger
Matcha Tónica Matcha Tonic
Citronela Citronella
Lima Lime

46

Miso Chai
O Miso é uma pasta nutritiva, considerada
uma dádiva divina.
Surgiu na China há 2.400 anos atrás, esta receita a partir de grãos
de soja cozidos. Famosa no mundo inteiro por ser extremamente
“exótica”, e por ser baseada na culinária local com vista no consumo
de animais domésticos... Aqui deixamos os animais de fora e trazemos
uma identidade do nosso mundo Asiático. Prova o Miso Chai e dá início
a um processo de “reset”. No mundo budista, esta receita é sinônimo
de saúde e longevidade.
Emerged in China 2,400 years ago, this recipe from cooked soybeans.
Famous all over the world for being extremely “exotic”, and for being
based on local cuisine with a view to the consumption of domestic
animals... Here we leave the animals out and bring an identity from
our Asian world. Try the Miso Chai and start a “reset” process. In the
Buddhist world, this recipe is synonymous with health and longevity.

Saké
Xarope de Pêssego Peach Syrup
Italicus
Chá Green Chai Green Chai Tea
Vinagre de Arroz Rice vinegar
Gengibre Ginger
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Novo Mundo
Try to move the world - the first step will be to
move yourself.
(Platão)
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Rio
A vida são dois dias mas o Carnaval são três?!
Um dia perguntei a mim mesmo; vivo como me apetece? Ou com
“máscara”? Por que razão preciso de uns dias “oficiais” dedicados à
brincadeira generalizada? A minha vida é tão linda para chorar, não
estou em vias de extinção como a pequena “ararinha-azul” no filme
Rio, que foge do seu cativeiro e viaja com a fêmea da mesma espécie
até ao Brasil para repovoar a floresta. O que celebramos hoje?!
Descompliquemos... Apenas quero ser real, com virtudes e defeitos. A
“incarnação” no dia a dia, não fere a minha fé e como só vivo uma vez.
Esse “Carnaval”, é você... Encontra a liberdade e viaja de “asas” abertas
One day I asked myself; live as I feel like? Or with “mask”? Why do I need
a few “official” days dedicated to general play? My life is so beautiful to
cry, I’m not endangered like the little “blue macaw” in the movie Rio,
who escapes from her captivity and travels with a female of the same
species to Brazil to repopulate the forest. What do we celebrate today?!
Let’s uncomplicate... I just want to be real, with virtues and defects.
The “incarnation” on a daily basis does not hurt my faith and I only
live once. This “Carnival” is you... Find freedom and travel with open
“wings”

Rum
Cachaça Pindorama
Sumo de Limão Lemon Juice
Red Bull de Melancia Watermelon
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Spicy Zombie
O “bokor” que pratica tanto magia maléfica
como benevolente.
Sou um “feiticeiro” contratado para servir cegamente os “loás”, espíritos
da religião vodu. Contudo, como em tudo, são histórias associadas a
práticas obscuras que ecoam para lá do tempo. Contos associados à
criação de zombies, pelo uso de uma poção mortal extraída do veneno
do baiacu. E daí, os mortos-vivos. Motivos de culto e oração. Talvez não
passe de folclore haitiano. Talvez viva apenas dos horrores de almas
fracas e influenciáveis. Ninguém saberá. Por cá não temos os baiacu.
Mas podemos entreter-vos com o nosso Spicy zombie, que é divinal.
I am a “sorcerer” hired to blindly serve the “loahs”, spirits of the voodoo
religion. However, as with everything else, they are stories associated
with obscure practices that echo beyond time. Tales associated with
the creation of zombies through the use of a deadly potion extracted
from puffer fish venom. And then the undead. Reasons for worship
and prayer. Maybe it’s just Haitian folklore. Perhaps he lives only on
the horrors of weak and swayable souls. Nobody will know. We don’t
have puffer fish around here. But we can entertain you with our Spicy
zombie, which is divine.

Rum Plantation “3 stars”
Rum Platation “Dark”
Rum Plantation “OFTD”
Ananás; Lima; Laranja
Pineapple; Lime; Orange
Falernun Spices Syrup
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PiñaColada
Os anos passam, mas existem coisas que não
mudam.
A camisa estava bem guardada desde a última viagem de verão. Talvez
a culpa fosse do “Cocktail”. Aquele filme nos finais dos anos 80 onde
o Tom Cruise espalhava charme atrás de um bar de praia com aquela
clássica camisa berrante de padrões floreados. A verdade é esta. Há
costumes e cocktails que são tão imortalizados que se tornam cultura.
Ninguém sabe qual a carta, nem tão pouco o destino, mas a imagem
é sempre a mesma: praia, calções de banho, camisa aberta e uma
“verdadeira” Piñacolada. Respira fundo, fecha os olhos e disfruta...
Finalmente chegaste de férias ao Algarve.
The shirt was well stored since the last summer trip. Maybe it was the
“Cocktail” fault. That movie in the late ‘80s where Tom Cruise spread
charm behind a beach bar in that classic garish shirt with flower
patterns. The truth is this. There are customs and cocktails that are
so immortalized that they become culture. Nobody knows what the
card is, nor the destination, but the image is always the same: beach,
swimming shorts, open shirt and a “real” Piñacolada. Take a deep
breath, close your eyes and enjoy... You’ve finally arrived in the Algarve
on holiday.

Rum Branco
Ananás Pineapple
Coco Coconut
Hortelã Mint
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La Catrina
O despertar de um amargo deixado com a
doçura reconfortante de uma homenagem.
Catrina é a variante feminina da palavra catrín (em Inglês dandy)
significado de uma pessoa que escolhe viver a vida de maneira intensa,
de bom gosto e fantástico senso estético, mas que não necessariamente
pertencia à nobreza. Independente de classe social a todos nós um dia
vai chegar a nossa hora. Aqui preside a celebração asteca que serve
de culto à sua desinência... Tudo na vida tem duas perspetivas. Resta
saber sobre qual dançamos.
Catrina is the feminine variant of the word catrín (in English dandy)
meaning a person who chooses to live life intensely, with good taste
and fantastic aesthetic sense, but who did not necessarily belong to the
nobility. Regardless of social class, one day our time will come. Here he
presides over the Aztec celebration that serves as a cult of his ending...
Everything in life has two perspectives. It remains to be seen which
one we dance about.

Tequila
Aperol
Agave
Laranja Orange
Lima Lime
Espuma de Tarte de Limão
Lemon Pie Foam
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Mexicana
Uma “bodega” mexicana dentro de um copo
de alumínio
Imagine uma injeção de endorfina capaz de revitalizar a alma e
despertar os mortos, visando relaxar e dar prazer, despertando
uma sensação de euforia e bem-estar. Como tudo na cultura mexicana.
E não é preciso visitar para saber. México é o bem-estar e alegria dos
Mariachi naquele grito de um “Viva Méjico”... Das cores e padrões, à
resiliência de um povo antigo de origem mexicana, não é guacamole,
mas sim morango, chocolate e malagueta na mesa do nosso Columbus.
Sem a realização de rituais ou sacrifícios, este cocktail leva-te a viajar
até à Capital das Américas.
Imagine an injection of endorphins capable of revitalizing the soul and
awakening the dead, aiming to relax and give pleasure, awakening a
feeling of euphoria and well-being. Like everything else in Mexican
culture. And you don’t have to visit to find out. Mexico is the well-being
and joy of the Mariachi in that cry of a “Viva Méjico”... From the colors
and patterns, to the resilience of an ancient people of Mexican origin,
it’s not guacamole, but strawberry, chocolate and chilli on the table
at the our Columbus. Without performing rituals or sacrifices, this
cocktail will take you to the Capital of the Americas.

Tequila
Morango Strawberry
Lima Lime
Malagueta Chilli
Agave
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Columbus
O descobridor do Novo Mundo, soube
seguramente justificá-lo...
Terá sido a natureza a dotar o pombo de um sentido de orientação de
excelência. Obra do acaso, ou uma fortuna genética que lhes permite
percorrer longas distâncias sem perder o rumo. Não terá sido no
entanto essa a razão para Christopher se chamar Columbus (latim
para pombo). Interessante, também não deixa de ser; O que o moveu?
O mesmo que a nós? A descoberta, O querer saber. Os Desafios, As
conquistas, a ponta do arco-íris. Aqui, prescindimos da certeza pela
incerteza e é isso que nos faz avançar. Talvez nunca encontremos o
dourado reluzente do nosso pote de ouro mas já temos as especiarias
de uma vida e servimos neste cocktail em formato de mensagem. É a
viagem que importa e não a chegada ao destino. Momento Columbus,
Vive o Teu!
It was nature that provided the pigeon with a sense of orientation of
excellence. A work of chance, or a genetic fortune that allows them
to travel long distances without losing their way. However, this was
not the reason Christopher was called Columbus (Latin for pigeon).
Interesting, it doesn’t stop being either; What moved you? Same as
us? The discovery, The wanting to know. Challenges, Achievements,

Rum
Cerveja Stout Stout Beer
Gengibre Ginger
Zeste de Laranja
Moedas de Chocolate Chocolate Coins
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Greedy Bear
Tanto ou mais irresistível que a “Gula”.
Canadá é referência mundial em saúde, segurança, educação e
qualidade de vida. Está repleto de parques florestais, montanhas
e lagos, dando também as condições de habitat favoráveis à vida
selvagem onde a fauna e a civilização acabam coexistindo. Como todos
nós, um dos motivos principais dos animais visitarem tanto as ruas e
casas é a busca por alimento. Tudo tem um custo, desde que tudo valha
a pena. Mas pensemos assim: nem tudo tem de ter um rosto mau.
Imaginemos o urso “Greedy Bear” de histórias dos desenhos animados
antigos procurando mel...Gula soa mal, ser guloso não. Esta receita é
uma questão de semântica, incrivelmente irresistível... Curioso?
Canada is a world reference in health, safety, education and quality
of life. It is full of forest parks, mountains and lakes, also providing
habitat conditions favorable to wildlife where fauna and civilization
end up coexisting. Like all of us, one of the main reasons why animals
visit the streets and homes so much is the search for food. Everything
comes at a cost, as long as it’s all worth it. But let’s think about it this
way: not everything has to have an evil face. Let’s imagine the “Greedy
Bear” from old cartoon stories looking for honey...Gluttony sounds bad,

Fatwash de Jim Beam
com manteiga de amendoim
Jim Beam Fatwash
with peanut butter

Banana
Limão Lemon
Açúcar Sugar
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Independence
Dominado por um sabor “explosivo”...
“Faço porque quero, quando quero. E se não fizer, quem contra? É não
depender de nada nem ninguém, estar livre... Somos isto e nada mais
quando provamos este cocktail. Curioso é brindar este “ilustre’’ com
o nosso licoroso vinho da Madeira tal e qual como foi celebrado há
500 anos atrás a Independência dos Estados Unidos. Que lhe sirva de
conforto, autonomia grande ou pequena, rico ou pobre... Hoje e aqui,
independentemente de tudo, o Tio Sam vai querer este momento.
“I do it because I want to, when I want to. And if not, who against?
It’s not depending on anything or anyone, being free... We are this
and nothing else when we taste this cocktail. It is curious to toast this
“illustrious” with our fortified Madeira wine as celebrated 500 years ago
for the Independence of the United States. May it serve as a comfort,
autonomy big or small, rich or poor... Today and here, regardless of
everything, Uncle Sam will want this moment.

Whiskey
Fatwash de Jim Beam com
Bacon
Banana
Stout
Bitter Chocolate
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Inca
Os incas são marcados pela adoração dos elementos.
Por volta do século XV, todos os benefícios alcançados deveriam ser
retribuídos com algum tipo de sacrifício que expressava a gratidão
dos homens. Temos muito pouco de incas em tudo o que somos neste
nosso recanto europeu. No entanto, os Incas tinham tanta coisa que
qualquer circunscrição narrativa se torna obsoleta. É essa a riqueza
do mundo…e o império Inca é dos mais ricos: as vestes, a falta delas,
a cultura, as tradições, as cores, os cheiros…e os sabores. Talvez se
pintássemos a sua história num quadro, tivéssemos de utilizar todas
as cores do mundo. E se quiséssemos replicar todos os seus sabores
num prato embarcássemos numa cultura infinita. Por este fato,
organiza um ritual sem sacrifícios e deixa-te levar nesta experiência
rica e própia...
By the fifteenth century, all benefits achieved should be repaid with
some kind of sacrifice that expressed the gratitude of men. We have
very little Incas in all that we are in this European corner of ours.
However, the Incas had so much that any narrative circumscription
becomes obsolete. That is the richness of the world…and the Inca
empire is one of the richest: the clothes, the lack of them, the culture,
traditions, colors, smells…and flavors. Maybe if we painted your story
on a blackboard, we would have to use all the colors in the world. And
if we wanted to replicate all its flavors in a dish, we would embark on
an infinite culture. For this reason, organize a ritual without sacrifices
and let yourself be carried away in this rich and unique experience...

Pisco
Lima Lime
Clara de Ovo
Angostura Bitter
Nachos
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