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Openingstijden:
Dinsdag t/m donderdag van 17:00 tot 23:00
en op vrijdag t/m zondag van 16:00 tot 23:00

Westblaak 86, 3012 KM Rotterdam
010 820 0303

www.brasilrodizio.nl

Naam: Brasilbinkie
Wachtwoord: westblaak86

Brasil Rodizio Rotterdam (voorheen
Brasilbinkie) heeft als eerste rodizio 
restaurant in Rotterdam zijn deuren 

geopend in 2014 aan de Kop van Zuid. 

Na een groot succes werd het snel tijd 
voor een grotere locatie. Na een lang 
zoektocht, hebben we het gevonden. 

Brasi Rodizio Rotterdam is vanaf 2017 
vanaf de Kop van Zuid naar de

Westblaak verhuisd.

Bij Brasil Rodizio Rotterdam kunt u een 
complete avond beleven. U kunt

beginnen met een lekkere cocktail aan 
de bar, gevolgd door een overheerlijk 
rodizio menu. Vanaf 22:00 (zie onze 

website voor events) kunt u genieten van 
onze DJ die u aan de hand van Latijns
Amerikaanse muziek in de juiste sfeer 

zal brengen. Met ons live entertainment 
en onder het genot van een heerlijke 

cocktail mogen alle heupen los.

ARRANGEMENTEN

Cocktail Bar:
Aanrader! We shaken voor u en uw 

gasten de meest kleurrijke en smaak-
volle cocktails! Opgemaakt met een 
mooi stukje vers fruit, stijlvol, goede

verhoudingen en een hoop liefde. Bij dit 
arrangement zorgen wij voor een brede 
glimlach en de perfecte moves tijdens 

het shaken. 

Cocktail workshop:
Tijdens de workshop zal de bartender 
uitleggen hoe u de lekkerste cocktails 

(caipirinha) zelf kunt maken. Natuurlijk 
legt hij u ook uit, hoe u met minder 
professionele spullen toch zelf zo’n 

lekkere cocktail kunt maken. Voor ons 
ligt het accent op plezier maken en 
lekker genieten. Al onze cocktails 

kunnen ook in de alcoholvrije variant 
worden gemaakt. Handig voor de BOB, 
zwangere dames of gewoon als u niet zo 

dol bent op alcohol.

Interesse? Vraag ons naar de
mogelijkheden! Wij bieden ook

andere arrangementen aan.



Caipirinha
(Cachaca, limoen, ijs en suiker)

€ 7,95

Caipifruta
(Cachaca, fruit, ijs en suiker)

€ 7,95

Caipirinha special
(Verouderde cachaca, fruit, ijs
en suiker)

€ 8,95

Cuba Libre
(Rum, cola, ijs en citroen)

€ 7,95

Mojito    
(Rum, limoen, verse munt, soda 
water, suikersiroop en ijs)

€ 7,95

Daiquiri strawberry
(Rum, aardbeien, suiker,
citroen, en ijs)

€ 7,95

Pornstar Martini
(Vanille vodka, passievrucht, 
limoensap, ijs en suikersiroop)

€ 8,95

G&T
(Gin, tonic, citroen en ijs)

€ 7,95

Hendrick’s Gin Tonic
(Hendrick’s, komkommer en ijs)

€ 9,95

Cocktail do chefe 
(Elke maand een andere verras-
sende & kleurrijke cocktail. Je 
kan helpen om ingrediënten 
samenstellen!)

€ 9,95

SPECIAL


