e muito mais....

JACK KONG • PILSEN Água, malte, lúpulo e levedura, é disso que é feita a nossa Pilsen. Com
4,5% de teor alcoolico, 8 IBUs, a Pilsen é clara, puro malte, leve, refrescante, facílima de beber e livre de
qualquer ingrediente artificial. A cerveja de todas as horas, da praia, do churrasco, do jogo de futebol ou
simplesmente de um bate papo com os amigos, para uma Jack Kong todo dia é dia!

JACK KONG EXPORTAÇÃO • PILSEN O Jack está de malas prontas! Uma nova versão
da nossa Pilsen feita para aqueles que buscam além de leveza e drinkability também mais sabor, corpo e
complexidade em uma cerveja. Uma carga maior e diversificada de ingredientes entregam uma cerveja dourada,
saborosa, com malte mais presente e muito bem equilibrado por lúpulos alemãs e poloneses. Viciante! ABV 5,0% IBU - 12

Chopp 330 ml | caldereta.................................................... R$ 9,00
Chopp 500 ml ................................................................ R$ 13,90
Garrafa 500ml..................................................................R$ 17,90

CHOPP DE BANANA Água, malte, lúpulo, levedura e a fórmula secreta do Jack. O lendário Chopp
de Banana é uma cerveja Pilsen com 4,5% de teor alcoolico, 8 IBUs, é clara, puro malte, leve e refrescante.
Diz a lenda que nas florestas africanas Jack Kong descobriu a receita de uma bebida mágica. Afrodisíaca,
energética e que combate o mau humor*. Mas não adianta insistir que a receita o Jack não libera.

* Não possui comprovação científica.

Chopp 330 ml | caldereta.................................................... R$ 8,00
Chopp 500 ml ................................................................ R$ 12,90
Garrafa 500ml..................................................................R$ 16,90

SAFARI • WEISS O estilo Weissbier (Weizen ou Cerveja de Trigo) é feito com malte de cevada, malte

de trigo e levedura especial. Para aqueles que querem começar a se aventurar em estilos diferentes da
Pilsen é uma ótima opção. São cervejas claras e turvas, com aromas e sabores frutados (que pode remeter
a banana, cravo e tutti-frutti), pouco amarga (12 IBU), bem refrescante e teor alcoólico de 4,9%.

Chopp 330 ml................................................................. R$ 11,00
Chopp 500 ml ................................................................ R$ 14,90
Garrafa 500ml..................................................................R$ 18,90

DR. GORI • HOPLAGER Esta cerveja é para quem curte um estilo fácil de beber e com um sabor e

aroma de lúpulo mais presente. Este estilo faz dupla perfeita com a Pilsen, que agrada a todos os paladares,
e faz feliz aqueles que já estão em um segundo degrau na escala de estilos de cervejas. Com 12 IBU e
4,5% de teor alcoólico, a Hop Lager é puro-malte e “temperada” com uma carga extra do lúpulo Citra, que
confere um delicioso aroma cítrico a cerveja.

Chopp 330 ml ................................................................ R$ 11,00
Chopp 500 ml ................................................................ R$ 14,90
Garrafa 500ml..................................................................R$ 18,90

CHEETA • AMERICAN IPA Uma variação do estilo mais amado e consumido no mundo cervejeiro nossa

American IPA chega como um pé na porta das cervejas “aguadas, claras e sem graça”. Maltada, encorpada
e com aquele amargor típico do estilo, a Cheeta apresenta-se como uma cerveja extremamente aromática,
refrescante e fácil de beber”. ABV - 6,5%, IBU - 60

Chopp 330 ml................................................................. R$ 14,90
Chopp 500 ml ............................................................... R$ 23,90

JANE • BELGIAN GOLDEN STRONG ALE Uma explosao de aromas e sabores. Nossa Belgian Golden
Strong Ale e de coloração cobreada, aroma e sabor frutado e complexo. Uma cerveja cremosa, leve e
requintada. São 3 tipos de maltes, 3 tipos de lúpulos e levedura especial de alta fermentação que confere
à cerveja muitos aromas e sabores. Adicionamos lichia a nossa cerveja para equilibrar e dar ainda mais
sabor e complexidade a nossa obra. Desafie seus sentidos, desvende esse mistério e curta intensamente
os prazeres da vida! Com 20 IBU e 8,0 % de teor alcoólico a JANE vai mexer com você.

comprovação científicaR$ 16,00
Chopp 330 ml..*sem
...............................................................
Chopp 500 ml ................................................................ R$ 24,90
Garrafa 500ml..................................................................R$ 24,90

Todos os produtos desta página possuem glúten.

Proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.

Chopp 330 ml ................................................................ R$ 10,00
Chopp 500 ml ................................................................ R$ 13,90
Garrafa 500ml..................................................................R$ 18,90

Felizmente nos últimos anos temos um movimento de
renascimento das cervejas especiais cujo objetivo é
trazer de volta para o consumidor o prazer de apreciar
uma boa cerveja, revivendo histórias, estilos e sabores.
A Cervejaria Banana Jack não poderia ficar de fora dessa
busca pelo verdadeiro DNA de uma CERVEJA. Nossa
produção é acompanhada diariamente pelo nosso
mestre cervejeiro e para atingir o resultado esperado,
usamos ingredientes de altíssima qualidade, valorizamos
o processo, respeitamos o tempo de cada fase da
produção e avaliamos constantemente os sabores e
aromas alcançados. Não utilizamos cereais não maltados
em nossas receitas.
Entre nesse mundo mas cuidado este é um caminho
sem volta.

*sem comprovação científica

CERVEJARIA CONVIDADA* 0 HEINEKEN
CHOPP 300 ml............................................................................. R$ 9,90
CHOPP 500 ml............................................................................. R$ 14,50
VERIFIQUE AS OUTRAS OPÇÕES DO DIA

Long NEcks
HEINEKEN.................................................................................... R$
STELLA ARTOIS........................................................................... R$
EISENBAHN PILSEN..................................................................... R$
EISENBAHN (outros estilos)....................................................... R$
SOL.............................................................................................. R$
BRAHMA ZERO............................................................................ R$

10,90
9,90
9,90
12,90
8,00
9,90

BALDES PROMOCIONAIS 0 6 Long NEcks
BALDE HEINEKEN........................................................................ R$ 59,90
BALDE STELLA ARTOIS............................................................... R$ 54,50

JACK FAMOUS
BANANA JACK............................................................................ R$ 17,90
Batida de cachaça, suco de banana, leite condensado e chocolate pó.

JACK THE RIPPER....................................................................... R$ 22,90
O Capeta de Banana - Vodka, guaraná em pó com marapuama e amendoim, suco de banana,
leite condensado e canela em pó.

JACK SPARROW.......................................................................... R$ 22,90
Rum, Drambuie e suco de banana.

JACK JOHNSON........................................................................... R$ 22,90
Rum, suco de banana, licor de chocolate e suco de abacaxi.

JACK BAUER............................................................................... R$ 22,90
Rum, suco de banana, leite de coco e leite condensado.

JACK TEQUILA............................................................................. R$ 24,90
A Margarita de Banana - Tequila prata, Triple sec e suco de banana.

CACHAÇA DE BANANA | Garrafa................................................. R$ 69,90

CAIPIS ESPECIAIS
banana c/ nutela, morango, kiwi,abacaxi ou limão

CAIPIRINHA................................................................................. R$ 14,90
CAIPIVODKA................................................................................ R$ 18,90

BEBIDAS DIVERSAS
ÁGUA........................................................................................... R$
REFRIGERANTE LATA 350ml....................................................... R$
REFRIGERANTE GARRAFA DE VIDRO 250ml............................... R$
ICE TEA | MATE | H2O
DEL VALLE | ÁGUA TÔNICA OU CITRUS....................................... R$

5,00
6,90
5,50
7,50

Proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas
a menores de 18 anos.
Todos os produtos desta página possuem glúten.

PETISCOS
NO

VIDADE
PIRARUCU JANGADEIRO.....................................................................R$
89,90
Pirarucu na chapa com pimentões coloridos, cebola roxa, banana da terra
caramelada acompanhado de cuscuz de farinha d´água e castanha do Brasil!

PICANHA NA CHAPA............................................................................R$ 84,50
Picanha selecionada servida na chapa quente. Acompanha farofa,
queijo coalho e molho à campanha.
BROCHETE DE FILÉ MIGNON..............................................................R$ 84,50
Tornedor de mignon, pimentão amarelo, pimentão vermelho, cebola roxa
e lascas de queijo coalho. Acompanha farofa e molho à campanha
LINGUIÇA ARTESANAL DE CARNE BOVINA.......................................... R$ 59,90
A QUERIDINHA DO JACK. São 500g de linguiça artesanal de filé mignon,
picanha, contra file, alcatra e temperos especiais. Acompanhada de
batata rústica com azeite extra virgem, ervas finas e farofa.
RIBS AND FRIES..................................................................................R$ 39,90
Batatas fritas com carne de costela suína desfiada ao
barbecue,gratinadas com queijo muçarela.
GORILA WINGS Asinhas de frango recheadas..................................R$ 26,90
BATATA FRITA......................................................................................R$ 19,90
BATATA RÚSTICA COM ERVAS FINAS................................................R$ 19,90
SANDUBINHA DE PORCO....................................................................R$ 19,90
Pão de queijo reheado de queijo cremoso e suculenta costelinha
suína desfiada ao molho barbecue
CROQUETE DE COSTELINHA SUÍNA (2 unidades)...................................R$ 10,90

COMBOS
Sevidos com batata frita e arroz branco acompanhados de farofa e molho a campanha.

PICANHA........................................................................................ R$ 104,50
BROCHETE DE FILÉ MIGNON.......................................................... R$ 104,50
LINGUIÇA ARTESANAL DE CARNE BOVINA..................................... R$ 94,50

MINI BROCHETES
PÃO DE ALHO...................................................................................................R$ 6,50
ENROLADINHO DE CARNE, CARNE SECA OU FRANGO PROVOLONE.... R$ 13,90
MEDALHÃO DE FRANGO AMEIXA.............................................................. R$ 13,90
DADO TAPIOCA C/ PROVOLONE.................................................................. R$ 13,90
MINI BROCHETE DE CARNE OU FRANGO.................................................. R$ 13,90
LINGUIÇA....................................................................................................... R$ 13,90
CORAÇÃO DE FRANGO................................................................................. R$ 13,90

Receitas da tia zete
DELÍCIA DE RABADA panelinha de rabada desfiada com torradas.. R$ 44,90
COXINHA DE BACALHAU (2 unidades)....................................................R$ 24,90
COXINHA DE RABADA (2 unidades).........................................................R$ 24,90
COXINHA DE CAMARÃO (2 unidades)......................................................R$ 24,90
KAFTAS.................................................................................................R$ 15,90

ACOMPANHAMENTOS
ARROZ BRANCO..........R$ 12,90

ARROZ DE BRÓCOLIS.R$ 13,90
Todos os produtos desta página possuem glúten.

NOVIDADE

Todos os produtos desta página possuem glúten.

Não aceitamos cheques. Aceitamos débito e crédito
Este estabelecimento dispõe do Livro de Reclamações
DISQUE PROCON RJ - 151

