


“Somos uma casa de 

vinhos situada em um 

casarão tombado pelo 

Patrimônio Histórico, 

construído no início do 

século 20 em Ipanema”



Assinado pelo chef Damien 

Montecer, o menu tem uma 

seleção de pequenos pratos 

priorizando o sazonal, local e 

orgânico. 

Nossa carta de vinhos é feita 

com rótulos prioritariamente 

orgânicos, naturais ou 

biodinâmicos, alguns 

disponíveis em taça ou pichet, 

garrafinha de 250ml. 





O Salão das Janelas é um 

espaço exclusivo e 

aconchegante preparado 

para oferecer a melhor 

experiência para pequenos 

grupos.

Capacidade 12 pessoas



Localizado no 2o andar, a 

área possui 

infraestrutura moderna 

com equipamentos para 

projeção, além de equipe 

especializada e 

altamente treinada para 

oferecer o serviço.





TERÇAS E QUARTAS

almoço e jantar com duração de três horas 

ou happy hour entre 17h e 19:30h



As reservas são fechadas com 

um valor mínimo* para a área 

exclusiva e menu previamente 

selecionado. 

Oferecemos diversas opções 

que  podem ser customizadas

conforme o evento e suas 

propostas. Montamos  

cardápios de acordo com  

ingredientes ou produtos 

específicos. 

Para degustações de vinhos, 

nosso sommelier pode 

colaborar no desenho das 

harmonizações. 

* R$ 3.200



DIAS E HORÁRIOS

Terças e quartas para almoço e jantar
com duração de três horas, ou happy
hour entre 17h e 19:30h

⚫ O número mínimo de clientes para 

fechar o espaço: 12 pessoas. 

⚫ O valor será cobrado na totalidade 

mesmo que ocorra redução na 

quantidade.

⚫ As mesas serão montadas para 

acomodar 4 pessoas juntas, a fim de 

facilitar o acesso e saída ao sofá, 

além de assegurar que o serviço 

seja rápido, eficiente e que todos os 

seus convidados sejam servidos ao 

mesmo tempo.

⚫ Não é permitido ambientar o 

espaço com móveis, plantas, flores e 

toalhas.

⚫ Qualquer restrição alimentar deverá 

ser informada com antecedência.

⚫ O salão não possui vedação 

acústica, por isso não é permitido 

que tenha som alto. 

⚫ O acesso ao 2o andar é feito 

somente pela escada. 



eventos@bazzar.com.br


