
OLD YODA
O mais velho amigo inseparável
:: Gin Eurydice, xarope de maçã 
verde, uva e maçã verde. 32
:: Gin Tanqueray, xarope de maçã 
verde, uva e maçã verde. 37

VERSÃO NÃO ALCOÓLICA:
Soda Limonada, xarope de maçã 
verde, uva e maçã verde. 25

THIS IS THE WAY!
This is (not) against the Creed
Vodka,  xarope de amora, limão 
tahiti espremido e soda 
limonada. 27

VERSÃO NÃO ALCOÓLICA:
Xarope de amora, limão tahiti e 
soda limonada. 20

SENADO 
GALÁTICO

Reuna os Representantes 
Planetários (você e seus amigos) 

e cada um pega uma fatia.
Pão italiano, queijo mussarela, 
molho de tomate fresco, ragu de 
linguiça toscana gratinado com 

queijo parmesão. 57

CHICKEN 
ASTEROIDS
Desses o Han Solo 

não consegue desviar.

#6 Chick ́n ́Bites com poeira 
espacial e molho Aioli de uma 
galáxia muito, muito, muito, 

muito, muito distante. 40

CHEWDOG
Chewbacca foi pegar um bronze 

no deserto de Tatooine.

Salsicha enrolada na massa 
de milho, recheada com queijo 

muçarela e desenho do Chewy 
por fora. 19

JAR-JAR 
SHRIMPS

Quem sabe assim você goste dele 
um pouco mais.

Camarão enrolado com bacon. 
Acompanha  molho Thai Sweet 

Chilli. 55

Beba com moderação.

ENTRADAS

SODA YODA
O mais novo amigo inseparável
NÃO ALCOÓLICO:
Água gaseificada, xarope de maçã 
verde, uva e maçã verde. 16

DRINKS

THE FORCE
Aqui você pode escolher os dois 
lados da força.
Tequila Prata, limão tahiti, 
licor de Curaçau Blue,  pitaya, 
sugar syrup e soda limonada. 37

VERSÃO NÃO ALCOÓLICA:
Xarope de curaçau Blue, limão 
tahiti, pitaya vermelha e soda 
limonada. 28



A Cia de teatro Metamorfose é nossa parceira
 nesse evento com seus talentosos atores.
Siga: @ciadeteatrometamorfose

Fotos e videos by: @tstrends.agency
Marca e Cardápio by: @differectbr

MEGA VADER
Lord Vader só tira a máscara se 

for pra comer um deste.
Pão brioche, carne 100g triplo, 
#6 tiras de bacon, cheddar triplo, 

alface, tomate, molho mosket e 
molho aioli. 66

HAM SOLO
Contrabandeado de uma outra 
época do ano. Afinal, o Han é 

dessas coisas.
Pão brioche, molho honey mustard, 
carne de 100g, queijo cheddar, 
tender fatiado, abacaxi grelhado, 
farofa de bacon e maionese de 

bacon. 39

LEIA BURGANA
A princesa de headphones mais 

casca grossa das galáxias.
Pão brioche,  carne 200g, queijo 
cheddar, #2 onion rings,  bacon  em 
tiras duplo, alface, tomate e molho 

barbecue. 45

BABY YODA
Ele não curte carne bovina. 

Prefere animaizinhos saltitantes.
Pão verde, orelha de nacho, 
hambúrguer 100g, queijo muçarela, 

ketchup, maionese de 
pamesão. 28

TORTILHA REBELDE
Os pilotos rebeldes sempre 
comem antes das batalhas

Tortilha de ragu de ossobuco com 
cerveja preta, queijo muçarela 
ralado, picles de cebola roxa e 

alface americana. 44



GALAXY
Acerte no alvo!

Nave X-Wing e meio planetinha de 
chocolate, borda com estrelinhas, 
sorvete de baunilha e chantilly. 24

SHAKE 
CARBONITA

Só uma princesa poderá me 
salvar

Milk Shake de Ovomaltine com 
chantilly de chocolate e barra de 
chocolate do Han Solo preso na 

carbonita. 24

RED TROOPER
O soldado de elite do império

Sorvete de morango, calda de 
chocolate, chantilly vermelho e 
bala de goma do Stormtrooper. 24

ESTRELA DA 
MORTE

Acerte no alvo!
Sorvete de baunilha com borda de 
estrelhinhas, chantilly galaxy e a 
estrela da morte de chocolate. 26

DART SHAKER
O lado gostoso da força

Sorvete de chocolate, chantilly de 
chocolate, cabeça do Darth Vader 
de chocolate e tubete de sabre de 

luz. 24

GREEN MILK &  BLUE 
MILK

Que nem no filme
BLUE MILK
Sorvete de baunilha, leite de coco e 
essência de abacaxi. 16 
Versão alcoólica: com Rum. 25
GREEN MILK
Sorvete de baunilha e leite de coco. 16 
Versão alcoólica: com tequila. 35

ARTOO!
Saúde!

Sorvete de baunilha com o R2D2 
de chocolate em cima, confeitos e 

chantilly. 26

@empire_dioramas

Cenários e personagens gentilmente 
cedidos pela Empire Dioramas. 
Siga-os no instagram e veja como 
estes manauaras constroem esses 
ambientes incríveis. De fã pra fã.



O Muy Gringo não possui (ainda) os direitos sobre as marcas e personagens de Star Wars. Esta é apenas uma homenagem a esta saga dos “Andadores do Céu”.

R2-BLUE2

Pilota X-Wings e Cheesecakes também
Cheescake clássico com creme cheese, 
harmonização entre o azedinho do cheescake 

com a calda de blueberry. 27

CHEWBA-CAKE
Quero um sem pelos por favor!

Bolo de chocolate recheado com brigadeiro, 
coberto com brigadeiro, pelos e cinturão de 

pasta americana. 27

DARTH DEVILS
Um doce conflito de gerações

Bolo de chocolate de 3 camadas com recheio triplo 
de chocolate, borda de chocolate super cremosa, 
cobertura galática e a cabeça do Darth Vader de 

chocolate. 27

MILLENIUM BROWNIE
Uma galáxia assim vale a pena conhecer

Millenium Falcon de chocolate com brownie, 
sorvete e asteroids de chocolate. 27

OREO CARBONITA
Ei princesa, não quer me salvar?

Cheesecake recheado com biscoito oreo e 
ganache, camadas de bolo de chocolate, camada 
de cream cheese e todo coberto com ganache 
e gotas de chocolate. Barrinha de chocolate do 

Han Solo preso na carbonita. 27


