
Complete a experiência a bordo 
de um veleiro do Navega POA 
com a nossa seleção de 
platters, doces e bebidas!

CARDÁPIO



Os comes e bebes devem ser encomendados antecipadamente, 
via link enviado no momento da reserva, até o prazo estipulado.

O valor dos comes é acertado junto com o sinal, e o valor das 
bebidas é acertado ao final do passeio, conforme o consumo.

A taxa para levar comidas externas é R$ 15 por pessoa. Para 
levar somente bolo de aniversário, caso não seja contratada 
platter, há uma taxa única de R$ 30.

A taxa de rolha para levar bebidas alcoólicas é R$ 25 por pessoa. 
As bebidas não alcoólicas devem ser consumidas do cardápio. 

COMO FUNCIONA
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SABORES
BREAKFAST
Queijos e fiambres, croissant, waffle, bolo, frutas, requeijão, 
doce de leite e/ou geleia
CRUDITÉ (vegetariana)
Queijos, pão levain, antepasto, vegetais frescos, conservas, 
frutas frescas e secas, nuts
HAPPY HOUR
Queijos e fiambres, pão levain, antepasto, geleia, conservas, 
frutas frescas e secas, nuts

TAMANHOS
P | R$ 160 - serve de 2 a 4 pessoas
M | R$ 270 - serve de 4 a 6 pessoas
G | R$ 400 - serve de 6 a 8 pessoas

OBSERVAÇÕES
Em caso de intolerâncias e restrições 
alimentares, é possível fazer adaptações. 
Consultar possibilidades e valores.
A quantidade aproximada de frios por 
pessoa (considerando o número mínimo
que a platter serve) é 150g.

PLATTERS
Em parceria com Antipasto Nella Scatola

ADICIONAIS
Burrata (com pesto e tomatinhos cereja) | R$ 55
Extra de caponata de berinjela | R$ 15
Extra de doce de leite | R$ 12
Extra de geleia de pimenta ou damasco | R$ 12
Mini ciabatta sem glúten | R$ 18
Sweet brie (com cobertura de geleia, nuts e frutas) | R$ 38
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MINI BROWNIE | R$ 60
Caixa com 16 unidades de 25g | Sabores: brigadeiro, 
Kinder, Laka, MMs

DOCES
Em parceria com Charlie Brownie

FORMA DE BROWNIE | R$ 100
Caixa com 20 unidades de 60g | Sabores: ao leite, Laka, 
Stikadinho, meio amargo

BRIGADEIRO | R$ 35
Caixa com 16 unidades de 30g 

CASADINHO | R$ 40
Caixa com 16 unidades de 30g 

MUFFIN DE CHOCOLATE | R$ 15
1 unidade de 110g | Sabores de cobertura: brigadeiro, 
ganache Laka, Nutella com MMs

BOLO CASEIRO | R$ 25
1 unidade de 500g  | Sabores: cenoura com cobertura de 
brigadeiro, nata com cobertura de glacê e raspas de limão

IMPORTANTE: os pedidos de doces devem ser feitos 
com antecedência mínima de 72h.
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BEBIDAS

Água mineral | R$ 5
Refri (Coca-Cola e Guaraná) | R$ 5
Chá gaseificado Brazô (Mate & Limão, Verde & Tangerina, 
Hibisco & Pêssego) | R$ 12

NÃO ALCOÓLICAS

Stella Artois (longneck) | R$ 12
Corona (longneck) | R$ 14

CERVEJAS

TINTO
Montanares - Carménère ou Cabernet Sauvignon - Chile | R$ 60
Luiggi - Red Blend (meio-seco) - Chile | R$ 50
BRANCO
Montanares - Chardonnay ou Sauvignon Blanc - Chile | R$ 60
Luiggi - White Blend - Chile | R$ 50
ROSÉ
Montanares - Rosé Cabernet Sauvignon - Chile | R$ 60
ESPUMANTE
Casa Perini - Brut Rosé, Demi-Sec ou Moscatel - Brasil | R$ 80

VINHOS E ESPUMANTES
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Café passado | R$ 6  
Capuccino | R$ 8
Chá | R$ 6

BEBIDAS QUENTES



DRINKS

O serviço de drinks feitos na hora 
precisa ser contratado previamente, 
mediante disponibilidade de barman.
Há o pagamento de R$ 150 junto 
com o sinal, dos quais R$ 112 são 
crédito para consumo. 
É permitido optar por até 2 tipos de 
drinks para até 5 pessoas e por até 4 
tipos a partir de 6 pessoas.
É possível pedir outras bebidas do 
cardápio, mesmo que o serviço de 
drinks seja contratado.

COMO FUNCIONA

1 APEROL SPRITZ (Aperol, água com gás, espumante, laranja) | R$ 28
2 CAIPIVODKA (Vodka, frutas - limão, morango ou maracujá) | R$ 28
3 GIN TÔNICA TRADICIONAL (Gin, água tônica, limão siciliano, 
zimbro, alecrim) | R$ 28
4 GIN TÔNICA INFUSÃO COM CHÁ (Gin, água tônica, chá de frutas 
vermelhas ou gengibre e limão siciliano, hortelã) | R$ 30
5 GIN ESPECIAL (Gin, água tônica, canela, lima, hortelã) | R$ 30
6 GIN BRAZÔ (Gin, chá de pêssego e hibisco, laranja, morango, 
canela, hortelã) | R$ 30
7 RED BULL DRINK (Gin ou vodka, Red Bull – tradicional, tropical ou 
melancia) | R$ 30
8 PINA COLADA (Vodka, suco de abacaxi, leite de coco, leite
condensado) | R$ 30
9 LILLET (Lillet, água tônica, pepino, morango, hortelã) | R$ 28
10 LILLET LARANJA (Lillet, água tônica, laranja, alecrim) | R$ 28
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