
SÃO PAULO TAP HOUSE

CANASTRÃO  :::::::::  38
Nosso carro-chefe. 
Hambúrguer artesanal 
(160 g) com queijo 
Serra da Canastra meia 
cura, bacon strips, 
tomate, rúcula e cebola 
roxa no nosso pão 
rústico. Acompanha 
maionese caseira. 
HArmoNizA Com: 
Witbier, Helles e Kölsch.

DUELO :::::::::  38
Hambúrguer artesanal de 
ancho e costela (160 g) 
grelhado, hambúrguer de 
queijo empanado, bacon, 
picles, cebola roxa e 
rúcula, envolvido no 
delicioso pão australiano. 
HArmoNizA Com: 
Witbier, Helles e Kölsch. 



TOURINHO BURGER ::::: 30
receita vencedora do 
nosso concurso “o que vai 
no seu Burger”, criada pelo 
cliente André Tourinho. 
Hambúrguer artesanal 
(100g) com creme de 
queijo gorgonzola, tomate, 
picles no pão tradicional. 
HArmoNizA Com: Stout 
e Barley Wine.

CHEDDAR TAP HOUSE ::: 38
Hambúrguer artesanal 
(160g) com queijo cheddar, 
coberto com bacon frito 
e cebola caramelizada 
no pão australiano. 
Acompanha maionese 
caseira.
HArmoNizA Com: Bock, 
Tripel e Belgian Strong. 
Dark Ale



CHEESEBURGER BABY :: 26
Nosso pão-carne-queijo. 
Hambúrguer artesanal 
(100g) e queijo derretido no 
pão tradicional. Acompanha 
maionese caseira. 
HArmoNizA Com: Vienna 
Lager, Session iPA e 
American Blond Ale.

+ PORçÃO INDIVIDUAL DE
BATATA FRITA ::::::::: 10

TURBINE O SEU BURGER COM ITENS EXTRA:

Queijo Cheddar : 4

Queijo Canastra : 4 

Queijo Gorgonzola : 4 

Queijo Brie : 5 

Queijo Prato : 4 

ovo Frito : 2

Shitake : 6

maionese da Casa : 3 

Bacon : 4 

Cebola Caramelizada : 2 

Cebola roxa : 1 

Picles : 3

Salada : 2

Carne 160g : 15 

Carne 100g : 9 

Carne 50/50 140g : 10

PEÇA NO PONTO CERTO:



BECO DO BATMAN :: 32
Hambúrguer artesanal 
(100g) com queijo brie, 
coberto com shitake 
no pão tradicional. 
Acompanha maionese 
caseira. 
HArmoNizA Com: 
Dubbel, irish red Ale e 
Schwarzbier.

BARBECUE  ::::::::::::  30
Blend 50/50 (140g), 
queijo derretido, molho 
barbecue caseiro e 
cebola caramelizada no 
pão rústico. 
HArmoNizA Com: 
American iPA, imperial 
iPA e Stout.



CHIMI TAP HOUSE ::::: 36
Hambúrguer artesanal 
(160g) com queijo, coberto 
com molho chimichurri, 
alface americana e tomate, 
no pão rústico. 
HArmoNizA Com: 
Saison, Extra Special Bitter 
e English iPA.

DISCO VOADOR ::::::  28
Blend 50/50 (140g), 
disco de tapioca e 
queijo coalho, geleia de 
pimenta com abacaxi 
no pão tradicional. 
HArmoNizA Com: 
American Wheat Ale e 
Belgian Blond Ale.



BACONMANÍACO :::  32
Blend 50/50 (140g),  
queijo, bacon strips, 
picles e maionese 
de bacon no 
pão australiano. 
HArmoNizA Com: 
rauchbier, Black iPA e 
russian imperial Stout.

X SALADA VEG :::::::  32
Hambúrguer de arroz 
multigrãos e combinado 
especial de cogumelos, 
queijo Canastra meia-
cura, acompanhado 
de alface, tomate e 
maionese caseira 
no pão vegano. 
HArmoNizA Com: 
Hop Lager, märzen e 
New England iPA.



VEG BARBECUE :::::  36
Hambúrguer de 
arroz multigrãos e 
combinado especial de 
cogumelos, queijo, 
molho barbecue caseiro 
e cebola caramelizada 
no pão australiano. 
HArmoNizA Com: 
Porter, American Pale 
Ale e Altbier.

LOS VEGANS ::::::::::  30
A opção vegana. 
Hambúrguer de 
arroz multigrãos e 
combinado especial 
de cogumelos, molho 
de mandioquinha 
com tofu, tomate, 
rúcula no  pão vegano. 
HArmoNizA Com: 
Premium Lager e 
American Sour Ale.



CUMBUQUINHA DE LINGUIÇA E QUEIJO COALHO  ::::::  42
Linguiça artesanal, queijo coalho, cebola roxa, deliciosamente refogados na cerveja. 
Acompanha cesta de pães.

BATATA SPTH  ::::::  30
Deliciosa batata frita com casca, salpicada de bacon, queijo e cheiro 
verde. (Escolha dois Molhos para acompanhar sua porção)

BATATA RÚSTICA  :::: 24
Deliciosa batata frita com casca, salpicada de alecrim fresco.
(Escolha dois Molhos para acompanhar sua porção)



DADINHO DE TAPIOCA  ::::::  26
Massa de tapioca com queijo coalho, especialmente temperada, macia por dentro e 
crocante por fora. Acompanha geleia de pimenta.

COXINHA DE GALINHADA  ::::::  30 (8 unidades)
Um clássico com nosso toque especial do tempero da galinhada. Acompanha 
maionese de pimenta. 

COXINHA FIT  :::::::::: 35 (6 unidades)
Frango desfiado com cream cheese, envolto por uma fina camada crocante.

CALABRESA ACEBOLADA ::::::::: R$ 29
Calabresa defumada com cebolas em anéis flambada na cachaça



PASTÉIS  ::::::  38
Porção com 9 pasteizinhos recheados com costela, queijo, frango com cream cheese. 
Frito na hora!

MINIBOLOVO ::::::  42 (6 unidades)
ovinho de codorna envolto em massa de linguiça artesanal e cobertura crocante. 
(Escolha dois molhos para acompanhar sua porção)



CROQUETE DE MANDIOQUINHA COM LINGUIçA E QUEIJO COALHO ::::::  32
massa crocante de mandioquinha, tapioca e queijo coalho com pedacinhos de 
linguiça. 8 unidades (Escolha dois molhos para acompanhar sua porção)

::::::  38 (6 unidades)
Bolinho feito com a massa de nossa deliciosa rabada com cobertura crocante. 
(Escolha dois molhos para acompanhar sua porção)

BOLINHO DE RABADA

TORRADAS DE COGUMELOS  ::::::  44 (6 unidades)
Mix de cogumelos refogados no azeite em torradas de nossa baguete especial. 



FISH´N CHIPS :::::::::: R$ 35
Tílapia em tiras crocantes e batatas rústicas fritas.

BOLINHA DE QUEIJO ::::::::::  R$ 23 (12 unidades)
Pedaços de queijo envolto de uma massa deliciosa, macia e crocante

BOLINHO DE BACALHAU :::::::  R$ 29 (12 unidades)
Saboroso bolinho de bacalhau SPTH

saopa
Riscado



CHURRASQUINHO FATIADO NA TÁBUA  ::::::  78
Bife de Chorizo servido fatiado na tábua de bambu com molho chimichurri. 
Acompanha molho e cesta de pães.

COSTELA SUíNA DE BUTECO ::::::: 68
Deliciosa costela suína coberta com barbecue, acompanha batatas rústicas

EMPADINHA DE FRANGO ::::::::::  R$ 23 (12 unidades) 
Deliciosas mini empada de frango e azeitonas 

FRANGO À PASSARINHO :::::::::  R$49 
Frango crocante, tempero especial da casa.

COGUMELO À MILANESA   ::::::::::  R$ 35 (12 unidades)
Cogumelos paris envolto de uma massa crocante.

PROVOLONE À MILANESA ::::::::::  R$ 55 
Provolone em cubos à milanesa.



PRATOS
BIFE ANCHO  ::::::  29
Corte de 250g com molho chimichurri. Acompanha arroz branco, feijão, salada e 
fritas.

PARMEGIANA DE FRANGO  :::::: 31
Filé de frango à milanesa, regado com molho ao sugo, coberto com muito queijo, 
acompanha: arroz caseiro soltinho e fritas super crocante.

PARMEGIANA DE CARNE ::::::::: 39
Contra filé à milanesa, regado com molho ao sugo, coberto com muito queijo, 
acompanha: arroz caseiro soltinho e fritas super crocante.

FILÉ DE FRANGO GRELHADO :::::::: 22
Suculento filé de frango grelhado. Acompanha, arroz caseiro soltinho, feijão bem 
temperado, porção de fritas crocante, salada da casa e farofa.

LINGUIÇA DE PERNIL :::::::: 22
linguiça de pernil grelhado bem suculenta, Acompanha: arroz caseiro soltinho, feijão 
bem temperado, porção de fritas e Vinagrete.

RISOTO DE BRISKET   ::::::::49
Cubinhos de peito bovino defumado e queijo.

PICADINHO TRADIÇÃO  ::::::  29
Acém salteado na cerveja e especiarias servido com arroz, farofa da casa e ovo frito.

PICADINHO TRADIÇÃO  ::::::  29
Acém salteado na cerveja e especiarias servido com arroz, farofa da casa e ovo frito.



SALMÃO GRELHADO ::::::::::: 42
Salmão grelhado, arroz integral caseiro bem temperado e mix de legumes grelhados.

MASSAS
TORTELONE DE COSTELA AO POMODORO ::::::::: 39
Massa fresca, recheado com costela desfiada ao sugo.

CARAMELA ::::::::: 39
Massa fresca em formato de bala recheado de queijo provolone ao pomodorô.

PRATOS FIT
SALADA BRIE E MIX DE FOLHAS ::::::::  27
Folhas selecionadas acompanhadas de queijo brie com molho de laranja, mostarda e 
mel.

BIFE ANCHO GRELHADO :::::::: 34
Suculento bife ancho grelhado, arroz integral caseiro bem temperado e mix de legumes 
grelhados.

COXA E SOBRECOXA DESOSSADO :::::::: 30
Coxa e sobrecoxa desossado com legumes assados.

MASSA FRESCA ::::: 25
Talharim massa fresca à bolonhesa, ao sugo ou molho branco. 



NOSSOS DRINKS 
COM CERVEJA
BLACK VELVET - Cerveja Stout + Espumante  :::::::::: 25
LIVERPOOL KISS - Cerveja Stout + licor de Cassis  :::::::::: 22 
NEGRONI DE CERVEJA - Cerveja Witbier + Campari + Vermouth ::::::::: 23

CLÁSSICOS

Sex On The Beach   ::::::::::: 23 Margarita                    :::::::::::  26
Aperol Spritz           :::::::::::  28 Piña Colada ::::::::::  23
Mojito :::::::::::  23 Negroni :::::::::::  25
Gin Tônica SPTH      ::::::::::: 27 Long Island Iced Tea   :::::::: 26

CAIPIRAS
        Consultar frutas da casa

Caipirinha 19
Caipiroska 24 
Caipiroska (imp) 28 
Caipiríssima 24 
Saquerinha 23 
Cachaça Artesanal 24 

DESTILADOS

Cachaça Artesanal ::::::::::: 13
Rum Nacional ::::::::::: 12
Saquê ::::::::::: 13
Gin :::::::::: 20
Tequila José Cuervo Prata ::::::::::: 18
Vodka Absolut ::::::::::: 20
Vodka Smirnoff ::::::::::: 13
Whisky Chivas 12 anos  ::::::::::: 27

SOFT DRINKS
ÁGUA SEM GÁS/ COM GÁS ::::::::::: 5
CHÁ - CHAZAM ::::::::: 11
SUCOS NATURAIS ::::::::: 9
(Consultar frutas da casa)

COQUETEL DE FRUTAS COM LEITE CONDENSADO :::::::::: 15 
REFRIGERANTES (normal/zero lata) ::::::::::: 5
 Água Tônica / H2OH / Schweppes  :::::::::::  8



SOBREMESAS
BROWNIE  ::::::  22
Brownie de chocolate e nozes feito na casa, servido com sorvete de creme.

MINICHURROS   ::::::  18
Feitos na hora, com açúcar e canela, acompanha doce de leite.

BROWNIE

BANANA DA TERRA CARAMELIZADA
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