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Cervejas premium envelhecidas em barricas de Vinho 
do Porto e em lotes limitados e exclusivos.

Disponíveis em 3 estilos:

Oak Aged Doppelbock (18 meses) 75cl – 9,75€ + IVA / un *
Ginja Oak Aged Sour (4 meses) 75cl – 8,13€ + IVA / un *
Portuguese Grape Lager (4 meses) 75cl – 8,13€ + IVA / un *

*compra mínima de 18 garrafas / Oferta limitada ao stock existente.

EDIÇÕES LIMITADAS BY CERVEJA VADIA



PACKS 6 GARRAFAS

Packs compostos por 6 garrafas de 33cl.

Componha o seu pack com cervejas Vadia à escolha:

Gama Original  – 1,40€ + IVA / garrafa *
Sidra Maçã, Pera e Vadia 100 – 1,50€ + IVA / garrafa *
Gama Harmonização – 1,60€ + IVA / garrafa *

*compra mínima de 12 packs

A partir de 8,40€+IVA/pack



A partir de 5,60€+IVA/pack

PACKS 4 GARRAFAS

Packs compostos por 4 garrafas de 33cl.

Componha o seu pack com cervejas Vadia à escolha:

Gama Original  – 1,40€ + IVA / garrafa *
Sidra Maçã, Pera e Vadia 100 – 1,50€ + IVA / garrafa *
Gama Harmonização – 1,60€ + IVA / garrafa *

*compra mínima de 18 packs



CERVEJAS E SIDRAS

Gama Original
1,40€ + IVA / garrafa

Gama Harmonização
1,60€ + IVA / garrafa

Consulte o nosso catálogo de cervejas em: https://issuu.com/cervejavadia/docs/catalogo_cervejavadia

Sidras Vadia
Vadia 100

1,50€ + IVA / garrafa



A partir de 33,60€+IVA/pack

CAIXA DO ADVENTO: 24 DIAS = 24 GARRAFAS

Cada caixa contém 24 garrafas de 33cl,  com exemplares de toda a 
gama de cervejas Vadia. Sugestão:

Gama original (duas garrafas de cada)
 Vadia Loira (German Pilsner)
 Vadia Preta (Dark Lager)
 Vadia Rubi (Marzen)
 Vadia Trigo (Wheat Beer)

Gama Sidras e Cerveja sem álcool (duas garrafas de cada)
 Sidra Maçã
 Sidra Pera
 Vadia 100 (maracujá)

Gama Harmonização (duas garrafas de cada)
 Vadia Extra (Doppelbock)
 Vadia Orgânica (American Pale Ale)
 Vadia Thartaruga (India Pale Ale)
 Vadia Ginja (Fruited Lager Beer)
 Vadia Nautika (Baltic Porter)

compra mínima de 10 packs



Se pretende animação durante ou após o jantar, temos várias opções, nomeadamente Dj, música ao vivo 
(a solo ou grupos) e um Quiz  interativo (Dr. Why) que pode ser personalizado com o tema da sua empre-
sa. 

Vadia São Nicolau

Spicy Doppelbock 1,5l – 10,16€ + IVA / un *

*Oferta limitada ao stock existente.

EDIÇÃO DE NATAL



VADIA BREWPUB, O MAIOR BREWPUB DE PORTUGAL

Integrado nas instalações da fábrica, o brewpub da Cerveja 
Vadia é o maior do género em Portugal. Com uma capacidade 
para mais de 300 pessoas, proporcionando as mais variadas 
experiências tais como: visitas à área de produção, workshops, 
degustações, almoços e jantares de harmonização e de grupo, 
etc.

Com regularidade, o espaço abre também ao público como 
bar, sempre com uma componente cultural, nomeadamente 
música, stand-up comedy, entre outros.



VADIA BREWPUB - JANTARES DE NATAL

Para além da oferta habitual, o Vadia Brewpub oferece menus
específicos para grupos, indicados para jantares de Natal, até 180 pessoas.
 

Menus de Natal
MENU 1 - 30,00€

Entradas
• Bola de carne, Rissóis de camarão e carne,
Presunto, Chamuças e Bolinhos de bacalhau;
Prato:
• Bacalhau com broa ou Vitela à padeiro (a escolher
um dos pratos);
Sobremesas:
• Doces da quadra natalícia;
• Fruta

MENU 2 - 30,00€

Entradas
• Gratinado de Avintes, Rissóis de camarão
e carne, Bola de carne, Alheira e Chouriço;
Prato:
• Perna de porco assada (com batata 
assada, legumes e arroz), ou Bacalhau à Zé
do pipo, ou Filetes de pescada com salada
russa russa a escolher um dos pratos);
Sobremesas:
• Doces da quadra natalícia;
• Fruta

Bebidas:
• Cerveja Vadia ou bebidas não alcoólicas (5 bebidas/pessoa)
• Café

Se pretende animação durante ou após o jantar, temos várias opções, nomeadamente Dj, música ao vivo 
(a solo ou grupos) e um Quiz  interativo (Dr. Why) que pode ser personalizado com o tema da sua empre-
sa. 



VADIA BREWPUB - ATIVIDADES PARA EMPRESAS

REUNIÕES E TEAM BUILDING
O Vadia Brewpub dispõe de condições impares para eventos empresariais, como 
reuniões, atividade de team building e outros à medida das suas necessidades, 
num ambiente único em Portugal.
 

VISITAS E WORKSHOPS
De uma forma descontraída e divertida, vista a farda de cervejeiro e participe na 
produção de um lote de Cerveja Vadia, enquanto aprende sobre o processo de 
produção, a sua história e características dos múltiplos estilos desta bebida mile-
nar.



EM NOME DA EQUIPA DA CERVEJA VADIA & VADIA BREWPUB...

Feliz Natal e Próspero Ano Novo


