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Um dos bares mais queridinhos dos cariocas, o Bar do Adão, acaba de
inaugurar uma nova unidade na Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio.
O estabelecimento é sua 14ª loja de rua da marca que aposta em um
novo conceito e identidade visual para a filial. A decoração do espaço
traz elementos tradicionais da história de “botecagem” do Rio como
bancos de caquinhos e texturas desgastadas nas paredes, em
um ambiente de 300m².
“O novo layout do rebranding foi pensado durante a pandemia para os
novos tempos, valorizando a clássica cultura de bar em um ambiente
moderno com uma atmosfera única. Com a abertura do Flamengo com a
nova comunicação visual, queremos levar uma experiência ainda mais
completa aos nossos clientes, um mergulho na botecagem do Rio.
Seguimos com um plano agressivo de expansão através de lojas
próprias e franquias, reforçando e enfatizando o nosso
conceito”, afirma o CEO da rede Maurício Costa.
Famoso pelos pastéis que oferece – são mais de 40 opções entre
salgados e doces -, o cardápio também apresenta diversos pratos e
petiscos deliciosos, chopp geladíssimo e carta de drinks com um toque
autoral.
No menu destacam-se Filé Mignon com fritas R$ 135 (fatiado com
molho madeira, cebola, champignon e azeitona), Carne Seca com
aipim R$ 79,90 (Puxada na manteiga, cebola e salsa, acompanha
provolone à milanesa), Gurjão de frango R$ 49,90 (tiras de frango
empanadas, acompanha molho rosé). Na ala das bebidas quem ganha
destaque é o Fresh Adão R$ 25,90 (whisky, abacaxi, licor de maçã
verde, xarope de canela e suco de limão) , Vanilia Love R$
27,90 (vodka, xarope de framboesa, suco de limão, água tônica e twist
de limão siciliano) e o Aperol Spritz R$ 26,90.
Atualmente, a rede conta com 19 lojas abertas e prevê mais cinco
inaugurações para 2022.
Serviço Loja Flamengo:
Bar do Adão
Praia do Flamengo, número 180, loja B
Telefone: 997741-5838
Horário de funcionamento: dom a Quinta de 11h30 a 00h e sexta e
sábado de 11h30 a 1h
Delivery: Ifood
Site: http://www.bardoadao.com.br/

