
Cardápio de Cervejas



A cada experiência vivida, uma história a ser contada!

Tudo nasce de uma paixão: A paixão pelos aromas, pelos sabores, 
pelas cores, mas principalmente pelo processo de fazer, 
experimentar e compartilhar.

Tudo é feito do nosso jeito, o jeito soteropolitano, informal e 
descontraído, celebrado com uma boa conversa e muitas risadas.

Tudo acontece no nosso lugar, boêmio, artístico, diverso e cultural, 
do Largo da Mariquita à Praia da Paciência, da Colônia de 
Pescadores à Praça Carlos Batalha.

Tudo leva ao nosso cantinho, acolhedor e divertido, para descobrir 
e harmonizar, para nos expressarmos e nos surpreendermos, para 
ser o nosso lar.

Somos esse conjunto de paixão, celebração, arte e expressão, com o 
intuito de experimentar e compartilhar, somos a Artmalte, a 
cervejaria artesanal de Salvador.

Sua aquarela, Seu estilo

O Espetáculo



As Cervejas 300 ml 473 ml

1. American Lager - A iniciante. Coloração amarelo 
claro, aroma e sabor de malte, leve e refrescante.

9, 13,

2. Cream Ale - A encantadora. Cor amarelada, sabor 
de malte  e aroma suave de frutas cítricas.

3. APA - A exibida. Coloração acobreada, aroma 
cítrico e herbal, com leve sabor de caramelo.

4. IPA - A perfumada. Coloração alaranjada,  aroma 
cítrico evidente e boa presença do amargor do lúpulo.

5. IPA Caramelo - A intensa. Coloração acobreada,  
aroma cítrico, encorpada e sabor destacado do malte.

11, 16,

13, 19,

14, 20,

13, 19,

AS ESTRELAS DO ESPETÁCULO



6. Weiss - A elegante. Coloração amarelo claro, com 
aroma condimentado e sabor que remete ao malte de 
trigo.

7. Sour Morango - A comemorativa. Coloração 
avermelhada, boa acidez, aroma e sabor de morango.

8. Saison Frutas Vermelhas - A surpreendente. 
Coloração avermelhada, leve acidez  e evidente 
aroma e sabor frutas vermelhas.

9. Saison Cardamomo - A apimentada. Coloração 
amarelo claro, com aroma condimentado e sabor 
levemente picante.

10. Stout - A explosiva, de coloração marrom escura, 
encorpada e com aroma e sabor de cacau e café.

200 ml 300 ml

9, 13,

11, 16,

13, 19,

14, 21,

13, 19,



Os Drinks

3. Tanger Malte - Rum, tangerina, melaço e cerveja APA.

2. Dublin Ipa - Jameson Ipa, melaço, zest de laranja, caju 
desidratado e cerveja IPA.

4. Smash Ale - Gim, manjericão e cerveja Cream Ale.

1. Art Mule - Cachaça branca baiana, limão, gengibre, 
coentro e cerveja Cream Ale.

5. Aperol Beer -  Aperol, morango e cerveja Sour.

R$

25

24

22

25

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

24

COADJUVANTES

As Bebidas Não Alcoólicas

3. Refrigerante 

1. Água sem gás

4. Água tônica

5. Sucos

2. Água com gás

6. Sucos Especiais

6. Ginger Lager - Xarope de gengibre, limão siciliano e 
cerveja Lager.

8. Gin Tônica - Gim, limão siciliano e água tônica 

22

20

6

6

6

6

10

13

R$

7. Aperol Spritzer  - Aperol, espumante e água tônica

22



1. Queijo Coalho - Assado na chapa, servido com banana da 
terra frita e melaço de cana.

3. Bolinhos de Bacalhau (6 unidades) - Servidos com molho 
de pimenta.

2. Dadinhos de Tapioca (10 unidades) - Acompanhados de 
geléia de tomate, gengibre e pimenta.

R$

25

30

PRIMEIRO ATO

28

Os Petiscos

5. Falafel com molho sardela  - (10 unidades) Bolinhos de 
grão de bico fritos, com especiarias. Acompanha molho de 
ervas e pimentões.

4. Bolinhos de Malte (6 unidades) - Com carne moída e 
crispy de bacon e molho de iogurte, mel e ervas.

25

22

22

6. Bruscheta Marguerita - P(2 unidades) ão aromatizado no 
alho,  muçarela de búfala, manjericão e tomate seco.

7. Bruscheta de Cogumelos   - (2 unidades) Pão aromatizado 
no alho, com cream cheese, molho de shitake, shimeji e 
cebola confitada .

25

Queijo Coalho
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8. Gravlax de Salmão (6 unidades) - Salmão curado com 
conhaque, endro, açucar mascavo, sal e pimenta, servido na 
torrada com molho de mostarda 

35

9. Mini Hambúrgueres Paciência (4 unidades) - Queijo Brie, 
cebola caramelizada e pesto de rúcula .
10. Mini Hambúrgueres Fonte do Boi  - (4 unidades) Queijo 
Gruyère, cebola caramelizada e crispy de bacon .

11. Tulipas de Frango  - (6 unidades) Coxinhas marinadas na 
cerveja com ervas e empanadas na farinha Panko . 

13. Linguiça de Cordeiro - Assada na chapa com (400 g) 
molho de mostarda, acompanhada de torradas.

28

28

43

52

5714. Iscas de Filé (220 g) - Com molho gorgonzola ou 
mostarda, servido no pão de malte italiano.

4012. Carne de Sol Aperitivo (220 g) - Cubos de carne do sol 
fritos na chapa. Acompanha farofa de bacon e  banana da 
terra. 

Tu
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1215. Batatas Rústicas - Fritas, com parmesão e ervas.



Os Pratos

1. Medalhão de Filé  (200 g) - Medalhão de filé mignon 
servido com torta de batatas com parmesão.

5. Costela Suína (400 g) - Ripa de costela suína marinada 
na cerveja stout, com molho barbecue e batatas rústicas 
com ervas.

3. Carré de Cordeiro - Carré de cordeiro assado, servido 
com purê de mandioquinha e pesto de hortelã.

4. Filé de Salmão (200 g) - Filé de salmão grelhado, 
servido com risoto de tomate seco e manjericão.

2. Carne do Sol Angus (200 g) - Carne do sol assada, 
acompanhada de feijão verde, licuri, farofa d’água e 
vinagrete.

R$

53,

62,

62,

63,

SEGUNDO ATO

56,
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Carré de Coedeiro



TERCEIRO ATO

As Sobremesas
1. Pudim de Leite Condensado - Pudim tradicional com 
leite condensado.

3. Trio da Bahia - Pudim de tapioca, cocada de cacau e 
sorvete de coco verde (By Livia Curi).

2. Bolo Cítrico - Bolo de laranja e limão com calda de coco 
ralado e sorvete de avelã.

18

18

10
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Sua aquarela, Seu estilo

As Recordações

Growlers   

1. American Lager 

R$

ÚLTIMO ATO

500 ml 1 L

14 21

2. Cream Ale 18 27

3. APA 20 31

4. American IPA 22 34

5. IPA Caramelo 20 31
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