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VIAJE PELAS 
DEGUSTAÇÕES GUIADAS 
DO BOX EXPERIÊNCIA

Uma rota de diferentes estilos e 
sabores para você sair do Festival 
conhecendo mais sobre as 
artesanais e mandando bem na 
harmonização.



Goose Island Midway IPA
355ml
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Batizada em homenagem à Midway 
Plaisance, uma área moderna e 
revolucionária de Chicago do final 
do século XIX que reunia pessoas de 
todas as nacionalidades, esta Session 
IPA leve e muito refrescante tem 
4,1% de Teor Alcoólico e 30 IBU, 
com notas de frutas tropicais em seu 
aroma e pronta para agregar em torno 
de si cervejeiros nos quatro cantos 
do planeta.

harmoniza com
Comida mexicana, chicken wings 
e hambúrguer.

Esta lager leve e refrescante foi 
batizada com o nome da cidade que 
é a casa da Colorado. Utiliza em sua 
receita ingredientes selecionados 
e de qualidade, uma boa opção de 
entrada no universo das artesanais. 
Com 4,5% de teor alcoólico e 20 IBU, 
tem o aroma inconfundível da laranja 
e o amargor moderado.

harmoniza com
Pratos leves e frescos como peixes 
grelhados e saladas.

Uma Belgian Strong Ale, com 
7,5% de teor alcoólico e 25,4 IBU. 
Com espuma densa e duradoura 
e aparência castanha escura, leva 
na receita maltes especiais e passa 
por uma segunda fermentação na 
garrafa. O aroma é de frutas secas 
com notas de especiarias que toma 
conta da cervejaria durante o envase, 
já o paladar é levemente picante, 
bastante seco e com a persistência 
do torrado.

harmoniza com
Carnes vermelhas e gordurosas, 
carnes de caça e aves silvestres, 
sobremesas com toques de chocolate.

Uma autêntica witbier belga, este 
rótulo super popular tem cor clara e 
aparência turva. Baseada em uma 
receita encontrada por monges 
da vila de mesmo nome em 1445, 
é feita de trigo com sementes de 
coentro e raspas de casca de laranja 
na composição, apresenta 4,9% 
de teor alcoólico e 13 IBU. Uma 
cerveja branca refrescante e suave, 
com notas levemente cítricas. 
O sabor é marcante e inconfundível, 
transitando entre o doce e o azedo.

harmoniza com
Peixes, frango grelhado, 
ceviche e pratos mais 
gordurosos  como feijoada.



Hocus Pocus Orange Sunshine
500ml
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Dádiva Pink Lemonade
473ml

Da alquimia dos magos cervejeiros 
surge uma American Blond Ale com 
a refrescância cítrica de lúpulos e 
laranja, a cara do verão brasileiro. 
Uma bebida de alto drinkability, 
com corpo macio e leve, 5% de teor 
alcoólico e 18 IBU, excelente para o 
consumo no dia a dia. Por ter uma 
composição muito equilibrada, é um 
rótulo coringa que harmoniza com 
muitos pratos, sendo uma excelente 
companhia para momentos especiais 
com amigos e a família.

harmoniza com
Comida japonesa, queijos e saladas.

Dourada como o sol do verão carioca, 
esta cerveja muito equilibrada 
tem espuma cremosa com boa 
persistência em um corpo médio 
para alto, uma receita que não fica 
presa a estilos e é muito equilibrada. 
Com 7,5% de teor alcoólico e 30 
IBU, no olfato o aroma tem notas de 
cereais e levemente caramelizadas, 
obtida pela fervura prolongada. Já no 
paladar, o lúpulo Saaz tcheco traz um 
toque herbal, colaborando para este 
conjunto harmonioso super versátil, 
favorecendo a harmonização com 
diferentes pratos.

harmoniza com
Grelhados, pão de alho, bolo de carne, 
sanduíche de frango empanado, 
dadinho de tapioca com melado.
grelhados e saladas.

Dádiva e 2 Cabeças uniram suas 
mentes criativas para desenvolver 
esta Berliner Weisse ácida, inspirada 
numa bebida clássica americana, a 
soda Pink Lemonade. Esta cerveja 
possui 4,4% de teor alcoólico e 14 
IBU. Com trigo na composição, no 
aroma é possível observar notas 
frutadas de framboesa, amora e 
limão. A refrescância desta sour 
levíssima vem de casca de limão 
tahiti e um pouco de hortelã.

harmoniza com
Ceviche, peixes gordurosos 
e torta de limão.
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Receita desenvolvida em parceria 
com a americana Stone Brewing, 
esta é uma cerveja para quem tem o 
prazer de degustar uma bebida com 
aromas e sabores fortes. A American 
IPA de 6,1% de teor alcoólico e 74 IBU 
tem adição de Nibs de Cacau durante 
a fervura e maturação e lúpulos 
cítricos dos EUA que colaboram para 
a presença de notas de frutas cítricas. 
O sabor é equilibrado entre o maltado 
e o caramelo, com médio amargor.

harmoniza com
Carnes vermelhas assadas, saladas 
em geral, comida mexicana e pizza 
de calabresa.



Noi Bárbara
300ml
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Este premiado rótulo da Noi 
nasceu de um desafio. A cervejaria 
niteroiense encomendou barris 
de uísque para utilizar em uma 
receita, mas no meio da encomenda 
vieram antigas barricas de vinho do 
porto. Os mestres-cervejeiros então 
desenvolveram esta belíssima Wood 
Aged American Barley Wine com 
7 variedades de maltes especiais. 
De coloração acobreada e média 
turbidez, tem 12,8% de teor alcoólico 
e 77 IBU. No aroma e paladar há 
a presença de notas de caramelo, 
toffee e frutas secas.

harmoniza com
Foie gras, feijoada, rabada, creme 
brulèe e torta de limão. Receita criada em colaboração com 

a canadense Avant-Garde Artisans 
Brasseurs, uma das cervejarias 
premiadas no Mondial de la Bière 
Canadá. A Gravioh-Lá-Lá é uma 
Catharina Sour, estilo genuinamente 
nacional hoje reconhecido 
mundialmente. Possui corpo baixo, 
4% de teor alcoólico e 6 IBU, uma 
cerveja leve e refrescante de acidez 
média, com o sabor frutado bem 
evidente e drinkability muito grande. 
Sua coloração é amarelo-palha e, 
ao servir, apresenta boa formação 
de espuma, com uma percepção no 
paladar similar a um suco da fruta, 
o que agrada àqueles que preferem 
os drinks.

harmoniza com
Ceviche e peixes.grelhados e saladas.

Uma seleção de grãos com trigo, 
cevada e um pouco de centeio que 
ajuda na secura da composição 
forma a base desta saison de corpo 
mais leve, carbonatação médio-alta 
e espuma duradoura, com 25 IBU e 
6,6% de teor alcoólico. A presença do 
lúpulo Nugget garante o amargor e 
um paladar picante. Já no aroma, é 
possível sentir a levedura belga com 
notas cítricas e herbais.

harmoniza com
Carnes, queijos e pizza calabresa.
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Em versão lata exclusiva para o 
evento, esta premiada Russian 
Imperial Stout com adição de lactose 
é uma explosão de sabor, com 
11,3% de teor alcoólico e 34 IBU. 
Seu nível de carbonatação traz uma 
refrescância mesmo para um corpo 
mais robusto e elevado. O aroma 
é intenso e tem dulçor, com notas 
de chocolate amargo, café e toffee. 
Sua fervura intensa mais prolongada 
gera uma leve caramelização e 
a infusão de cereja traz acidez e 
equilíbrio para toda a composição. 
Vencedora da Medalha de Platina 
no MBeer Contest Brazil no Mondial 
de la Bière São Paulo 2019 e Rio de 
Janeiro 2018.

harmoniza com
Torta de Noz Pecan e de creme.



Odin Vienna Lager
600ml
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Um rótulo que pode fazer parte do 
seu consumo cotidiano. Fruto de 
muitos testes e experimentações da 
equipe antes de ser engarrafada, esta 
cerveja de suave amargor e intenso 
sabor adocicado de malte tem 5,5% 
de teor alcoólico e 22 IBU. Com 
coloração vermelho-rubi, puxada pro 
âmbar, possui espuma duradoura 
com aroma que remete a biscoito 
e traços de caramelo. No paladar, 
sente-se ao final o sabor de grãos e 
o dulçor prolongado é equilibrado. 
Por fim, o perfil rústico respeita 
totalmente a sua origem viking.

harmoniza com
Carne assada, hambúrguer, queijos.

Quem é fã de Catharina Sour deve 
procurar os rótulos da Lohn Bier. 
Uma de suas sete variedades de 
receita deste estilo, a Bergamota 
(tangerina ou mexerica em outras 
regiões)  tem um corpo baixo e 
acidez suave, é frisante e muito 
fácil de beber. Os lúpulos são quase 
imperceptíveis e a formação de 
espuma é média. Ideal para os dias 
quentes do verão brasileiro, é uma 
cerveja refrescante com 5 IBU 
e apenas 4% de teor alcoólico.

harmoniza com
Saladas, frutos do mar, massas em 
geral, peixes e sobremesas.

Esta receita tem origens seculares, 
encontrada num Mosteiro de 
Carmelitas na Europa. Considerada 
a melhor Tripel do mundo e uma das 
20 melhores cervejas independente 
de seu estilo, a Karmeliet possui trigo, 
cevada e aveia em sua composição, 
este último grão responsável 
pela cremosidade da bebida. No 
tradicional estilo frutado belga, sua 
terceira fermentação ocorre direto 
na garrafa, resultando em um corpo 
denso com 8,4% de teor alcoólico e 
16 IBU. No aroma é possível sentir 
notas de levedura e frutas amarelas 
(pêssego e damasco) e no paladar 
ocorre a presença do manjericão no 
final da língua.

harmoniza com
Frutos do mar, risoto de limão, 
mariscos, sashimi, ostras, lagosta na 
manteiga. Queijos brie, camembert, 
roquefort. Ambrosia, pudim de leite 
e pudim de claras.

Farra Holi NE IPA
350ml

Um festival sensorial indiano de 
cores em forma de receita. Esta 
New England IPA de 6% de teor 
alcoólico e 55 IBV leva vários lúpulos 
americanos na sua composição, um 
mosaico de sensações que realçam 
o seu amargor. Cerveja de coloração 
amarelada e turbidez bem presente, 
é aromática e muito frutada, com 
notas de maracujá, pêssego e manga. 
Refrescante e com drinkability muito 
bom, representa um estilo que entrou 
no gosto popular e cada vez mais 
ganha adeptos no Brasil.

harmoniza com
Salmão ao molho de maracujá, 
massas variadas e churrasco.



Cerveja Chimay Blue
330ml
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Produzida com o rigor e supervisão 
dos monges trapistas, a família de 
rótulos Chimay possui um selo de 
qualidade e autenticidade que poucas 
cervejarias no mundo podem utilizar. 
De aparência túrbida e coloração 
marrom clara, a Blue é uma Belgian 
Dark Strong Ale não pasteurizada, 
fermentada diretamente na garrafa. 
Com espuma densa, 9% de teor 
alcoólico e IBU 35, tem aroma forte e 
no paladar podemos sentir notas de 
caramelo, toffee e morango.

harmoniza com
Pato com laranja, cordeiro 
assado, tiramisú.

Esta receita da clássica cervejaria 
alemã que segue a lei de pureza é 
leve e de fácil digestão, conhecida 
inclusive por ser uma “cerveja para 
o café da manhã”. Você nem precisa 
ser dos mais fortes para aceitar este 
desafio e degustar uma bebida com 
5,5% de teor alcoólico e 12 IBU. No 
aroma são observadas notas de pão, 
cravo, banana e caramelo. Já sua 
alta carbonatação colabora para sua 
combinação com pratos gordurosos, 
pois o gás ajuda a limpar a língua 
antes da próxima mordida.

harmoniza com
Peixes, aves, saladas e queijos.

Esta cerveja premiada 
internacionalmente leva em sua 
receita nibs de um tipo muito 
especial de cacau, cultivado no sul 
da Bahia no método Cacau Cabruca. 
Com uma lenta infusão a frio, este 
insumo finíssimo enriquece a 
composição dessa stout, com aroma 
de malte torrado, café e chocolate. 
Com 6,2% de teor alcoólico e IBU 
34, a Darkmoon é ao mesmo 
tempo delicada mas com um sabor 
profundo, uma experiência sensorial 
intensa e genuinamente brasileira.

harmoniza com
Chocolate, pudim, sobremesas 
à base de creme..
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O encontro da tradição britânica 
com as inovações americanas gera 
um rótulo equilibrado, de coloração 
dourado escura, com insumos que 
realçam o melhor destas duas escolas 
cervejeiras. Comumente produzida 
com o método dry-hopped, no olfato é 
possível sentir o lúpulo, além de notas 
herbais e cítricas. Com teor alcoólico 
6,9% e IBU 47, tem o paladar maltado 
e com amargor robusto.

harmoniza com
Bolinho de bacalhau, frutos do mar 
e hambúrguer..






