
 

CARDÁPIO PERRO LIBRE PINHEIROS 

TAKEAWAY + DELIVERY | 05.MAIO.2020 

 

Adaptamos nosso cardápio para continuar servindo nuestros clientes durante o isolamento pela COVID-19. Salud hermanos! 

*Preços para takeaway. Podem variar nas plataformas de delivery. 

 

DESTAQUES 

 

02 Juicy Smash Burger + Papas Rústicas Fritas Grátis | 44,00 

Você pede 2 Juicy Smash Burgers e ganha o acompanhamento de papas fritas rústicas. 

 

Combo Happy Hour: 2 Burgers + Fritas + Growler 1 litro Gimme Lager | 73,90 

Combo por tempo limitado: 2 Juicy Smash Burgers + Papas rústicas fritas + 1 growler 1 litro de Gimme Lager 

 

Peça 2 Almoços e Ganhe 1 Fatia de Torta Alfajor | 45,80 

Peça quaisquer opções de pratos e ganhe uma garrafa de Gimme Lager 300ml 

 

 

PRATOS 

 

Frango | 22,90 

Tiras de frango em marinada oriental, com molho agridoce e acompanhado de couve crocante, arroz e feijão. 

 

Escalope | 27,90 

Escalope ao molho mostarda com lascas de cenoura grelhada Acompanha arroz e feijão. 

 

Cupim | 27,90 

Cupim assado por 14h, farofa de milho, vinagrete e mandioca na manteiga. Acompanha arroz e feijão. 

 

Feijoada | 34,90 



Feijoada tradicional, couve, laranja, arroz e mandioca frita. 

 

Quibe de abóbora | 22,90 

Quibe vegano com trigo, cebola, alho e abóbora, preparado com azeite e finalizado com salsinha. 

 

Picanha | 34,90 

Picanha com molho chimichurri e farofa. Acompanha arroz e feijão. 

 

 

BURGERS 

 

Juicy Smash Burger | 22,00 

Burger smash de 80g bem caramelizado, no pão brioche de fermentação natural, maionese da casa, bacon, queijo canastra e 
crisps de cebola. 

 

Vegano | 29,00 

Burger de quinoa e feijão preto em um pão levain com chimichurri, alface e maionese de abacate com pimenta rosa. Acompanha 
papas fritas rústicas 

 

Chimi Burger | 29,00 

Blend da casa de 160g em um pão brioche de fermentação natural, chimichurri, queijo canastra, alface, crisps de cebola e 
maionese de ervas. Acompanha papas fritas rústicas. 

 

De bacon a vida | 35,00 

Blend da casa de 160g, pão brioche levain, queijo serra da canastra, bacon artesanal, cebola roxa e um molho especial secreto da 
chef. Acompanha papas fritas rústicas. 

 

Porções 

 

Coxinhas de Costela | 27,00 

Coxinhas recheadas com costela assada (por 14h na cerveja!) desfiada, com maionese de páprica. 

 

Croquetas de Carne de Panela | 22,00 



Pense em uma combinação deliciosa: aquela carne de panela cozida por horas, com aquele sabor que abraça a gente, dentro de 
uma croqueta cremosa por dentro e crocante por fora. Harmoniza com cerveja e bons momentos. Acompanha molho de pimenta 
caseiro. 

 

Papas Fritas | 18,00 

Batatas rústicas com maionese de páprica. 

 

Dupla de Empadas | 15,00 

Nossa dupla de empadas, perfeitas para acompanhar nossas cervejas. Contém 1 empada de linguiça e empada de frango 

 

SOBREMESA 

 

Torta Alfajor | 20,00 

15 camadas de massa crocante recheadas com 15 camadas de doce de leite argentino e coberto com chantili de creme de leite 
fresco e cobertura de chocolate meio amargo. 

 

CERVEJAS GARRAFAS 300ml 

 

Damn Blonde | 11,90 

Estilo: Blonde Ale 

Frisante, bem carbonatada e seca, possui aromas e sabores um pouco cítrico e frutado. Teor alcoólico de 4.8%. 

 

This is IPA | 11,90 

Estilo: American IPA 

Leve, fácil de beber, bem seca e com amargor certeiro. Sabores e aroma resinosos e de pinho. Teor alcoólico de 5,6% 

 

Gimme Lager | 11,90 

Estilo: International Lager 

Bem seca, com amargor pequenino, facílima de beber e mega refrescante. teor alcoólico de 4,5% 

 

COMBO 6 GARRAFAS | 59,90  

6 garrafas das nossas mais novas cervejas com um desconto especial 

 

CERVEJAS LATAS 473ml 



 

Fruit & Juicy IPA | 35,00 

Estilo: India Pale Ale 

As cervejas da série Crowd são escolhidas por você, através de votação aberta entre duas receitas: a mais votada é produzida. 
Turva e macia, com amargor sútil e muito aromática. Possui adição de manga e maracujá. 60 IBU e  teor alcóolico de 7,3% . 

 

Morango Cacau Porter | 35,00 

Estilo: Porter 

Porter mais escura, com aveia para criar maciez, adição de nibs de cacau orgânico e muito morango. Teor alcoólico de 6%. 

 

Smash Red IPA | 35,00 

Estilo: Red India Pale Ale 

Possui amargor médio e sabor pronunciado de lúpulo (Azacca). Apresenta leve picância com sutil caramelado. Teor alcoólico de 
6,4%. 

 

CERVEJAS GROWLER 1 LITRO 

Gimme Lager | 29,90 

Bem seca, com amargor pequenino, facílima de beber e mega refrescante. Teor alcoólico de 4,5% e 22 de IBU. 

Damn Blonde | 34,90 

Frisante, bem carbonatada e seca, possui aromas e sabores levemente cítricos e frutados. Teor alcoólico de 4,8%. 

 

Local Wit | 34,90 

Cerveja à base de trigo, com adição de sementes de coentro e raspas de limão cravo. Teor alcoólico de 5,0%. 

 

Bold Lager | 42,90 

Nossa Lager com corpo mais maltado e com adição de lúpulo tchecos de perfil floral. Nossa homenagem às czech amber lagers. 
Teor alcóolico: 4,9% 

 

This is IPA | 44,90 

Leve, fácil de beber, bem seca e com amargor certeiro, como uma IPA deve ser. Sabores e aroma resinosos e de pinho. Teor 
alcoólico de 5.6 e 50 IBU. 

 

PROMO 2 GROWLERS = GANHE 1 GARRAFA | a partir de R$ 59,80 

Peça 2 growlers de sua escolha e ganhe uma garrafa de 300ml sortida 

 



PROMO 3 GROWLERS = GANHE o 4o Growler grátis | a partir de R$ 89,70 

Peça 3 growlers de sua escolha e ganhe o 4o growler sortido 

 

PROMO 3 GROWLERS = GANHE 1 copo personalizado grátis | a partir de R$ 89,70 

Peça 3 growlers de sua escolha e ganhe um copo personalizado da Perro Libre 

 

BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS 

Coca Cola Zero | 6,90 

lata 350ml 

Refresco Joy (consultar sabores) | 13,90 

355ml 

Água de coco | 8,90 

330ml 

 

 

www.perrolibre.com.br 

Rua Cunha Gago 83, Pinheiros, São Paulo – sp | RAPPI + IFOOD + UBER EATS 

 


