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cocktails

C A M P O R E A L  L I S B O A

Bartender há 25 anos é atualmente 
o responsável pelo Wellington Bar 
e expert em mixologia. A sua inspi-
ração baseia-se no uso de produtos 
caseiros que surpreendam as expec-
tativas dos clientes. Em 2017 foi um 
dos 5 finalistas do concurso nacional 
“Barman do Ano”. Tem uma paixão 
por música, especialmente música 
eletrónica e é DJ nas horas vagas.

Bartender for the past 25 years, Bruno 
is currently in charge of the Welling-
ton Bar and an expert in mixology. He 
is inspired by the homemade products 
he uses, exceeding the guests’ expec-
tations. In 2017 he was one of the top 
5 in the competition “Barman of the 
Year”. Bruno has a passion for music, 
especially electronic music and he is 
a DJ in his spare time.

COCKTAILS

Wellington Sour
Inspirado no clássico Whisky Sour, 
a adição do louro e do ginger ale, 
dá origem a uma criação inovadora, 
plena de aromas e perfeita para ser 
apreciada a qualquer hora do dia.

Inspired by the classic Whisky Sour, 
the addition of bay leaf and ginger 
ale leads to an innovative creation, 
full of scents and perfect to be 
tasted at any time of the day.

Cuban Delight
Inspirado no clássico daiquiri, 
enriquecido com especiarias e 
trazendo um toque diferente 
com a redução da coca-cola, este 
cocktail é indicado para todos os 
apreciadores de rum.

Inspired by the classic daiquiri, 
enriched with spices and with 
a different touch due to coke 
reduction, this cocktail is suited for 
all rum lovers.

bruno



Bartender há 13 anos e já com várias 
formações na área, alia o conheci-
mento à classe de bem servir. Nas 
suas criações, procura produtos 
locais e novos sabores para propor-
cionar bons momentos e surpreen-
der os seus clientes. O seu tema de 
conversa preferido são os jogos de 
futsal que faz com os amigos!

Bartender for the past 13 years and 
with several training courses, André 
combines knowledge with the art of 
an excellent service. In his crea-
tions, he uses local products and 
new flavours to provide the clients 
with good moments and a taste of 
surprise. His favorite conversation 
theme is the futsal games he plays 
with his friends!

Podia ser jogador da NBA mas 
preferiu a arte da mixologia. Iniciou 
a sua carreira de bartender no 
Wellington Bar e foi para nós a 
descoberta de um talento. Apesar 
da juventude já possui uma forte 
noção dos ingredientes, aromas e 
sabores. As suas criações têm feito 
sucesso junto dos seus clientes.

Alexandre could be a NBA player 
but he preferred the art of mixology. 
He started his career as a bartender 
at the Wellington Bar and turned 
out to be a real talent. Despite his 
youth, he already has a strong per-
ception of the ingredients, scents 
and flavours. His creations are a 
success among his guests.

É o elemento mais novo da equipa, 
e embora ainda aprendiz na arte da 
mixologia, já demonstra grandes 
capacidades em combinar ingre-
dientes. Sempre atento às novas 
tendências, nenhum cliente fica in-
diferente às suas criações. Nos dias 
de folga, gosta de jogar desportos 
de equipa especialmente futebol.

Fábio is the youngest member of 
the team, and although he is still 
an apprentice in the art of mixol-
ogy, he already shows great skills 
in combining ingredients. Always 
alert to new tendencies, no guest 
remains indifferent to his creations. 
In his free time he likes to play team 
sports specially football.

Minttini
Quando falamos de rum, a hortelã 
não pode faltar. Isto em parte por 
culpa do famoso Mojito, e foi a 
partir dele que saiu a inspiração 
para esta criação, que dá um toque 
contemporâneo ao cocktail já 
conhecido de todos.

When we talk about rum, mint is 
a must. This is partly because of the 
famous Mojito, and that’s where 
Alexandre got the inspiration from to 
make this creation, giving the well-
known cocktail a contemporary touch.

The Long Cosmo
Inspirado no clássico Cosmopolitan, 
esta versão em formato long drink 
é deliciosamente refrescante, 
dando a possibilidade de adicionar 
a quantidade de sumo que deseja.

Inspired by the classic 
Cosmopolitan, this version in the 
format of a long drink is deliciously 
refreshing, allowing the possibility 
to add as many juice as you want.

Tropical Scotch
Esta criação casa em harmonia, 
a frescura da fruta tropical com o 
calor do whisky escocês. É ideal 
para saborear com um dos nossos 
deliciosos hambúrgueres.

This creation balances the freshness 
of tropical fruit with the heat of 
Scotch whisky. It’s perfect to go with 
one of our delicious burgers.

El Cuervo Real
Criado a partir da tequila, com 
o intuito de dar ênfase ao sabor 
vegetal do agave. Para equilibrar 
e trazer frescura é adicionado o 
pepino, transformando esta criação 
no cocktail ideal para um final de 
tarde, contemplando o pôr-do-sol 
na nossa esplanada.

Created from tequila, to emphasize 
the vegetable flavour of agave. 
Cucumber is added to balance and 
bring a touch of freshness making 
this creation the ideal cocktail for 
the late-afternoon while watching 
the sunset in our terrace.
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Ginger Burst
Uma criação que teve como 
ingrediente base a frescura 
e características medicinais do 
gengibre. Ideal para as tardes 
e noites quentes de verão.

This creation has ginger as the 
background ingredient with its 
freshness and curative properties. 
Perfect for hot summer afternoons 
and nights

Pears Pair
Inspirado nos produtos da região 
do Oeste, este cocktail junta a 
frescura da pêra rocha com os 
botânicos do gin Sharish, criando 
assim uma bebida excelente para 
todas as ocasiões.

Inspired by the local products of 
the Oeste Region, this cocktail 
combines the freshness of Rocha 
pear with gin Sharish botanicals, 
creating an excellent drink for every 
occasion.

andré fábio alexandre


