
QUEM SOMOS
O Braza5 foi inaugurado em 2020, 

idealizado por um grupo de amigos 

amantes de carne e cerveja. O propósito 

desde então, foi trabalhar com três 

frentes: uma boutique de carnes 

especiais para churrasco, com as 

melhores marcas e cortes Premium; levar 

uma verdadeira troca de quem ama 

churrasquear e ensinar para quem ama 

comer; mostrar um universo de rótulos de 

cervejas artesanais do país e do mundo.

Isso é Braza5!

O QUE VOCÊ
PRECISA SABER

As carnes do Braza5 são defumadas por um 

longo período, dentro de equipamentos 

feitos especialmente para isso, chamados 

de Pit smoker. A defumação ou fumagem é 

o processo de expor as carnes à fumaça 

proveniente da queima de lenha frutífera 

seca, essa lenha produz uma fumaça 

aromática que confere perfume e sabor à 

carne. A temperatura das carnes 

diferentemente do churrasco comum (que 

também pode ser preparado em nossa 

parrilla, que são os cortes selecionados 

em nossas vitrines) são mais baixas, 

passam por um processo chamado de "Low 

and Slow" (baixo e lento) por isso a 

coloração avermelhada e suculenta nas 

carnes.
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entradas

Palmito pupunha

salada fresca
Mix de folhas verdes, com tomate, pepino, cenoura e cebola roxa..............15

Palmito in natura, defumado por 3 horas em nosso pit smoker,
finalizado com azeite, sal, cebolinha e cebola............................................39

porções

tábua de legumeS

bolinho de brisket

meat balls

chilli        

Pulled Pork

Tulipinha bbq

Batata Frita Rústica

Mandioca Frita

Polenta Frita

Pão de alho

variados legumes e vegetais da estação feitos na brasa,
servidos com chimichurri...................................................................................38

6 bolinhos de brisket desfiado empanados e fritos, extremamente
crocantes por fora e muito cremosos por dentro.............................................35

4 bolinhas de carne moída defumadas, envoltas em fatias
finíssimas de bacon e recheadas com queijo mussarela acompanhadas
de molho barbecue...............................................................................................35

Chilli é um delicioso molho à base de feijão com carne, 
apimentado e temperado com cominho, tomilho, pimentões e
coentro. Um excelente acompanhamento..............................................................30

300gr de copa lombo suína defumada por horas desmanchando,
acompanhada de salada coleslaw e pão francês redondo, perfeito para
montar seu lanchinho para petisco...................................................................29

10 tulipinhas defumadas na lenha de maçã por horas, mergulhadas em
molho agridoce, levemente picantes..................................................................29

Batata rústica canoa frita e maionese da casa.............................................22

Mandioca frita e maionese da casa ..................................................................22

Polenta frita e maionese da casa ....................................................................22

5 pães preparados na brasa, um ótimo acompanhamento para sua porção.......12

adicionais das porções:
pastrami desfiado...........12
brisket desfiado................9
queijo parmesão...................8
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carnes

pensou que nossos cortes

ficariam de fora?

escolha seu

corte de preferência

em nossa loja

que preparamos especialmente

para você!

(25% sobre o valor de loja)

MAL PASSADA

AO PONTO

BEM PASSADA

escolha o ponto da sua carne!
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defumados

aves

sobrecoxa......................................................................30
sobrecoxa desossada espalmada e defumada em lenha de macieira, servida com
nossa deliciosa salada coleslaw.

suínos

pork belly burnout
deliciosa e suculenta panceta suína defumada,
caramelizada e apimentada.................................................................................60

ribs on the barbie...............69
Costelinha suína defumada por 6 horas no nosso pit smoker, ao molho 
barbecue. é um prato tradicional do american bbq.

brisket...................................................................................55
o brisket é o corte do peito bovino, muito tradicional no american 
bbq, principalmente no estado do Texas. A carne é defumada em média 
por 12 horas na lenha frutífera, processo esse feito no pit smoker, 
que é uma churrasqueira e defumadora, na qual a carne recebe apenas 
calor indireto e fumaça da lenha.

cupim braza5....................................................55
O cupim é um corte exclusivo das raças zebuinas, apresenta um alto nível 
de marmoreio e suculência. defumado, o processo de preparo é 
aproximadamente de 8 horas, servimos ele desmanchando.

costela bovina.......................................89
Costela Bovina assada por horas a ponto de soltar o osso, extremamente 
suculenta.

bovinos

Combos

combo brazinha            ........................114
Combo pit master brazinha, para 2 pessoas.

nosso Combo Pit Master Brazinha serve tranquilamente duas pessoas e também 
vem com uma variedade de pratos gostosos, como a nossa deliciosa costela 
angus defumada, linguiça defumada, pork belly burnout  , sobrecoxa 
desossada espalmada e defumada, arroz, feijão e farofa.

combo braza5................................................170
Combo pit master braza5, para 4 pessoas.

Nosso combo pit master braza5 é uma boa pedida pra comer com os amigos, 
vem com uma variedade de coisas gostosas que servimos na casa como: ribs 
on the barbie, brisket, linguiça defumada, sobrecoxa desossada espalmada e 
defumada, coleslaw, risoto da casa e mac & cheese.



acompanhamentos

MAC & CHEESE         ...............................................................................................15
tradicional receita americana de macarrão coberto com molho
cremoso de queijos.

RISOTO BRAZA5.....................................................................................................15
suculento e saboroso, cada dia temos uma opção diferente para
surpreender você.

ARROZ BRANCO........................................................................................................10

FEIJÃO.............................................................................................................................10
feijão tipo carioca com linguiça defumada na casa e bacon.

FAROFA.............................................................................................................................10

PURÊ KABOCHa         ...............................................................................................10
purê cremoso de kabocha.

COLESLAW          ............................................................................................................10
receita clássica americana, a salada de repolho com cenoura, maionese
e limão siciliano faz bonito no churrasco ou como acompanhamento.

CHIMICHURRI DA CASA...................................................................................6
tradicional molho argentino à base de ervas, especiarias e
azeite preparado na casa.

MAIONESE DE RÚCULA......................................................................................

.

6

MILHO DEFUMADO....................................................................................................

.

6

pão francês redondo...................................................................................6

VINAGRETE DE CEBOLA...................................................................................

6conserva de cebola roxa temperada com azeite e orégano.

VINAGRETE tradicional............................................................................6
típico do churrasco nacional, é feito à base de tomates, cebola,
vinagre de maçã e azeite extra virgem.
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lanches

.................................................30

um delicioso pedaço de costela bovina defumada, 
servido no pão francês acompompanhado de queijo
e chimichurri.

.............................

30
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servido no pão de brioche, o futuro burguer vegetariano acompanha mix 
de cogumelos, abobrinha grelhada, rúcula, queijo e molho especial. 
vale a pena experimentar!

...............................................29

Uma combinação única, entre nosso exclusivo Pastrami da Casa e o 
Chutney de Tomate da Mama Pimenteira, finalizado com Mostarda e Rúcula 
em um pão francês redondo. Conhecido por sua maciez e suculência, o 
pastrami da casa, é um corte do peito bovino,curado por 12 dias em 
média, marcante pelo seu sabor característico do Dry ruby, que é 
acrescido durante seu preparo e ainda mais presente com sua 
finalização com aproximadamente 2 horas de defumação.
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lanches

dois hamburgueres artesanais (100gr cada), bem fininhos e bem 
passados, acompanhados de cheddar, barbecue e molho especial no pão de 
brioche.

..............................................................25

burger
hamburguer defumado na casa (180gr), acompanha cheddar, cebola 
caramelizada, molho especial e barbecue no pão de brioche (burguer com 
aspecto avermelhado devido a defumação).

...................................................................25

uper
nossa sobrecoxa defumada, servida no pão de brioche com cream cheese, 
mostarda e mel, molho especial e rúcula.

.......................................................22

hamburguer de linguiça defumada, servido com chimichurri 
da casa e queijo mussarela no pão francês redondo.

.......................................................18

adicionais:
PASTRAMI

........

.12
hamburguer defumado

....................................

10
SMASH BURGUER.........................6
BACON.............................................5
cheddar........................................4
shimeji........................................4
cebola caramelizada..........4
chutney de tomate...............4
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menu kids

mac and cheese e burguer kids.

Mac & Cheese jr..............................................20

arroz, feijão, batatas smile, sobrecoxa defumada 
ou burguer kids.

Executivinho...............................................18

pão de brioche, burguer kids e queijo, acompanha 
batatas smile.

brazinha........................................................................15

sobremesas

PINE jack.....................................................................16
suculenta fatia de abacaxi grelhado, caramelizada com açúcar de
coco e flambado com Jack Daniel´s honey.

panqueca de banana
COM DOCE DE LEITE....................14
deliciosa panqueca de banana com doce de leite.

brownie CROCK.............................................14
típico americano, o brownie é feito à base de chocolate amargo,
muito macio e saboroso.

bola de sorvete....................................6
consulte sabores disponíveis.

coffee time

café........................................................................................................4

*pine jack



CONCEITO TAP HOUSE

Aqui você encontra 10 
torneiras com chopps 

produzidos pelos melhores 
produtores do país e do mundo.

A seleção é rotativa, com 
presença garantida de 

lançamentos sazonais e 
edições especiais.

O consumo pode ser feito em 
Quantos ml você desejar.

São 3 etapas simples e fáceis:

1. Adquira sua comanda
  Procure nossos caixas.

2. Sirva-se com total autonomia
  Leia as instruções afixadas ao lado das
  torneiras. Nossos atendentes são treinados
  para lhe auxiliar também.

3. Divirta-se com total liberdade
  EXPERIMENTE À VONTADE TODOS OS NOSSOS SABORES.
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coquetéis

negroni..................................................................................25

espresso martini...........................25

dry martini..........................................................25

moscow mulle...................................................25

aperol sprits.............................................25

tequila sunrise.................................25

sex on the beach...........................25

cosmopolitan...................................................25

margarita......................................................................25

mojito........................................................................................25

alexander......................................................................25

old fashioned.............................................25

irish coffee...................................................25

JägerBomb......................................................................30

GIN, CAMPARi e VERMUTE TINTO.

VODKA, CAFé e LICOR DE CAFé.

GIN, VERMUTE DRY e AZEITONa.

VODKA, xarope de açúcar, XAROPE de GENGIBRE e ESPUMa.

APEROL e ESPUMANTe.

TEQUILA, GRANADINE e SUCO DE LARANJA.

VODKA, LICOR DE PêSSEGO e SUCO DE LARANJA.

VODKA, LICOR DE LARANJA e CRAnBErRY.

TEQUILA PRATA, LICOR FINO E SUCO DE LIMÃO.

rum, suco de limão, folhas de hortelã e água com gás ou soda.

CONHAQUE, LICOR DE CACAU e CREME DE LEITE.

WhISKy, bíter e xAROPE DE AÇÚCAR.

WhISKy, CAFÉ, CREME DE LEITE e AÇÚCAR MASCAVO.

Jägermeister e red bull.

caipirinhas

saquê..............................................................................................18

vodka..............................................................................................18

cachaça..................................................................................18

Sabores:

limão, abacaxi, morango, kiwi, lima da pérsia, limão siciliano e maracujá.
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soft drinks

soda italiana.............................................15

virgin colada.............................................15

virgin mojito.............................................15

xarope de maçã verde e água com gás.

suco de abacaxi, creme de coco e leite condensado.

limão, hortelã, água com gás ou soda.

vodka

smirnoff..............................................................15|120

absolut....................................................................18|200

cîroc.................................................................................25|240

gin

gin tônica................................................................29

gin tropical...................................................29

gin açaí............................................................................29

gin sprite................................................................29

gin framboesa.............................................29

gin cereja................................................................29

doses

Jägermeister...................................................20

campari..................................................................................12

licor 43............................................................................13

CONHAQUE MACIEIRA.....................13

tequila ouro...................................................15

tequila prata.............................................15

dose|garrafa
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whisky

red label........................................................20|200

black label............................................25|290

gold label....................................................35|350

jack daniel’s................................25|280

jack honey....................................................25|280

jack fire..........................................................25|280

Chivas Regal 12 anos...............25|280

long neck

BUDWeISER...........................................................................9

BECK’S.............................................................................................9

BRAHMA ZERO.....................................................................9

stella artois...................................................9

eisenbahn pilsen......................................12

CORONA.........................................................................................12

RED STRIPe.................................................................13

SKOL BEATS BLUE.........................................13

SKOL BEATS RED..............................................13

SMIrNOFF ICE.....................................................13

eisenbahn weizenbier....................13

eisenbahn american ipa...........13

COLORADO RIBEIRÃO.......................14

dose|garrafa
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sem álcool

água........................................................................................................5

água com gás...................................................................5

chá matte leão............................................7

coca-cola..........................................................................6

coca-cola zero..................................................6

fanta laranja.............................................................6

fanta uva...............................................................................6

sprite.............................................................................................6

guaraná antártica........................................6

guaraná antártica zero................6

SCHWEPPES...........................................................................8

SCHWEPPES tônica..........................................8

SCHWEPPES tônica zero...................8

suco.....................................................................................................10

suco com leite.......................................................10

redbull...................................................................................15

redbull tropical.........................................15

redbull açaí...........................................................15

redbull sugar free................................15


