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BATATA RÚSTICA R$ 36
Rusticidade e sabor!

Batatas cozidas no ponto certo e fritas com casca

e tudo, depois temperadas com especiarias,

servidas junto com o nosso tradicional molho runch.

BUFFALO WINGS R$ 39
Um clássico americano!  Tulipinhas de frango empanadas,

super crocantes e lambuzadas num delicioso molho picante e

muita cebolinha. * Tendo como opção o acompanhamento

de um molho de gorgonzola da casa.



FRANGO CRISPY R$ 36
Muita crocância e suculência!

Tirinhas de peito de frango previamente marinadas;

empanadas na farinha Panko; fritas e sequinhas,

acompanhadas com  nosso molho Runch.

FLANGO FLITO R$ 39
Esse é pra se lambuzar mesmo! Tiras de peito de

frango marinadas; empanadas com farinha Panko,

depois fritas e lambuzadas com molho agridoce

oriental; servido com bastante salsinha e gergelim.



POLENTA FRITA R$ 34
Polenta palito frita com molho 

de gorgonzola

SARDINHA PRESTA ATENÇÃO R$ 37
Até quem não gosta de sardinha vai gostar!

Sardinhas espalmadas, limpinhas e sem espinhas.

Super temperadas e empanadas numa receita secreta

que as deixam muito crocantes e sequinhas!



CARPACCIO (SAZONAL) R$ 39
Nosso clássico e exclusivo! Baguete artesanal recheada com

200g de carpaccio de carne bovina feito na casa;

cebolas crocantes,azeitonas verdes e muita salsinha, cortado em

forma de aperitivo e servido numa cama de azeite e shoyu.

Muito sabor e refrescância!

FEITOS NA BAGUETE E CORTADOS 

EM FORMA DE APERITIVO!



CHURRASCO R$ 39
O nome já diz quase tudo!

Sanduíche feito na baguete, recheado com 200g de

fatias de bife ancho no ponto, queijo prato derretido

e vinagrete da casa. 

PERNIL C/ CEBOLA CARAMELIZADA  R$ 39 
Clássico é clássico!  Baguete recheada com pernil suíno super

suculento, temperado e desfiado com queijo prato derretido e

nossa cebola super caramelizada. (Cortado em forma de aperitivo)



DU CHEFE R$ 39
Receita do nosso Chef, feito na baguete de provolone,
recheado com 200g de tiras de bife ancho, molho de
gorgonzola da casa e alface fresquinha.

CHURRASCO ESPECIAL CHURRASCO R$ 33
VEGETARIANO R$ 38
Vegetariano Delicia!
Baguete recheada com beringela bem temperada,
feita na chapa com queijo prato, azeitonas pretas,
rúcula fresquinha, cebola crocante e um molho
especial feito com melaço de cana. 



BURGER R$ 39
Um clássico muito bem executado, com nosso blend de 200g

no ponto da casa (mal passado suculento), queijo prato derretido

no pão brioche selado na manteiga.

*Ponto da carne opcional! 

HAMBURGERS ARTESANAIS (BLEND EXCLUSIVO).

PONTO DA CASA É MAL PASSADO

PARA MANTER SABOR E SUCULÊNCIA!



BURGER BACON R$ 44
O lendário cheese bacon é um mito! Com o nosso blend de 200g
no ponto da casa (mal passado e suculento ), queijo prato
derretido e generosas fatias de bacon caramelizado e crocantes.
*Ponto da carne opcional! 

BURGER CHEDDAR R$ 44
O Clássico Cheddar do McDonald's na nossa versão! Com blend
de 200g no ponto da casa (mal passado e suculento), queijo cheddar
cremoso e derretido cebola caramelizada caseira da casa, no pão
australiano selado na manteiga. * Ponto da carne opcional!



BURGER SALADA R$ 44
Tradição é tradição! Cheese salada  com nosso blend de 200g no

ponto da casa (mal passado e suculento), queijo prato derretido,

salada fresquinha(alface e tomate), molho runch e pão brioche

selado na manteiga. *Ponto da carne opcional! 

GORGONZOLA BACON R$ 45
Campeão de vendas! Blend de 200g no ponto da casa

(mal passado e suculento), queijo gorgonzola derretido e o delicioso

bacon caramelizado, no pão brioche selado na manteiga.

*Ponto da carne opcional!  



OKETASTY R$ 45
O matador de fome do McDonald's com a nossa releitura!

Com nosso blend de 200g no ponto da casa (mal passado e suculento),

queijo prato derretido, incrível molho Tasty da casa, salada fresquinha

(alface, tomate e cebola), no pão brioche selado na manteiga.

*Ponto da carne opcional! 

Okê Mac R$ 45
O “BigMac” do Okeanos! Dois hambúrgueres de 120g do nosso

blend, alface fresquinha, queijo cheddar, molho especial do

BigMac, cebola crocante, picles americano no pão brioche com

gergelim e selado na manteiga. 



PONTO DA CASA
MAL PASSADO

COMBO OKÊ JR. R$ 45
Alô criançada!  Combo com hambúrguer de 120g, queijo cheddar
derretido e pão brioche com gergelim selado na manteiga.
Acompanha batatas palito e bebida a sua escolha! (suco, refri ou Delvalle)
num exclusivo copo personalizado pra você levar pra casa! 

OKECHICKEN R$ 44
O Mac chicken não existe perto desse!  Com uma sobrecoxa inteira
desossada, marinada e empanada super crocante com farinha Panko,
queijo prato derretido,  salada fresquinha (alface e tomate), molho runch
no nosso pão brioche selado na manteiga. 



BUFFALO CHICKEN R$ 44 
Simplesmente monstruoso! Sobrecoxa inteira desossada, marinada
e empanada crocante com farinha Panko e lambuzada com molho
Buffalo picante, muito molho de gorgonzola por cima, cebolinha a
vontade no nosso pão brioche selado na manteiga. 



OPCIONAIS EXTRAS R$ 5

CHEESE SALADA R$ 44 
O Clássico na versão vegana! Feito com Hambúrguer de falafel

feito na casa, “queijo mozarela” de castanha de caju derretido,

salada fresquinha (tomate e alface) no pão australiano. 



BURGER CHEDDAR R$ 44
De lamber os beiços! Com “hambúguer” de falafel 200g  feito

na casa, “queijo Cheddar" de castanha de caju e abóbora;

e nossa cebola caramelizada no pão australiano. 

R$ 45
Dois hambúrgueres de falafel, alface, queijo de castanha de caju

molho especial, cebola e picles

Okê Mac Vegano



SÍRIO R$ 44
Vegano sem palestra! "Hambúrger" de falafel 200g da casa,
homus vinagrete da casa e folhas de hortelã frescas no pão sírio.

POLENTA FRITA R$ 32 
Polentas palito temperadas e fritas, com
molho cheddar vegano



BATATA RÚSTICA R$ 34
Rusticidade vegana! 

Batatas cozidas no ponto certo e fritas com casca e tudo, depois

temperadas com especiarias, servidas junto com o nosso

molho de castanha de caju e abóbora.

BOM APETITE!

MINI KIBES R$ 30
Simplicidade!

Mini kibes de batata bem fritinhos e sequinhos,

acompanha Homus.



ÁGUA 

ÁGUA COM GÁS 

ÁGUA TÔNICA 

COCA-COLA 

COCA-COLA ZERO 

GUARANÁ

GUARANÁ ZERO 

SCHWEPPES CITRUS 

RED BULL 

SUCO DEL VALE  

SUCO NATURAL 

SUCO DE TOMATE 
consulte 
o garçom

HEINEKEN 

ORIGINAL 

 

R$ 24

R$ 21

 BECK´S 

 

R$ 17

600ML 

R$5

R$5

R$8

R$7

R$7

R$7

R$7

R$8

R$18

R$9

R$13

R$16



criações da casa

EXU R$ 16

Shot de cachaça artesanal, limão e granadine



Floresta

MACUNAÍMA R$ 37

RABO DE GALO R$ 36
Cachaça, cynar e vermute rosso

Cachaça, fernet branca, 

suco de limão e xarope de açúcar

GARIBALDI R$ 36

BOMBEIRINHO
Cachaça, vermute rosso, 

granadine e mix de limão

Suco de laranja Bahia e campari

criações da casa

FLORESTA R$ 38 

PEDALADA R$ 37
Gin, Campari, laranja Bahia

e xarope de açúcar

OQUAL R$ 37 
Gin, angostura, suco de limão siciliano, pepino, 

manjericão,  tintura de sal e xarope de açúcar

Aperol, Gin, Cointreau, suco de limão siciliano, 

xarope de açúcar e borda de sal

EL FOLGADON R$ 37
Tequila prata, suco de tomate temperado 

e suco de limão

HUM RUM R$ 39
Run artesanal cavendish, xarope de açúcar, 

angostura, vermute rosso mix de limão e tintura de sal

nossas versões dos clássicos drinks brasileiros

R$ 36 

GOLDEN SOUER
Cachaça, suco de limão galego, 

xarope de manjericão e angostura

R$ 36

TIÃO COLLINS
Cachaça artesanal, suco de limão siciliano, 

xarope de açúcar, angostura e club soda

R$ 36

DOM MANGERICON R$ 37
Gin, pepino, Manjericão e xarope de açúcar

DANIFICADA R$ 37
Gin, Cynar, xarope de açúcar e limão siciliano

SAN TROPEÇO R$ 37
Gin, Campari limão Tahiti, maracujá e xarope de açúcar

Floresta

Macunaíma



CACHAÇA ARTESANAL DE ILHABELA

SMIRNOFF

ABSOLUT

SAQUÊ 

RUM

R$34

R$34

R$36

R$32

R$ 34

•LIMÃO
•MARACUJÁ
•ABACAXI 
•MORANGO

CACHAÇA 

SMIRNOFF

ABSOLUT

SAQUÊ 

RUM

ARTESANAL DE ILHABELA R$36

R$36

R$38

R$33

R$ 39

• MEXERICA, HORTELÃ E GENGIBRE
• MEXERICA E PIMENTA ROSA
• 3 LIMÕES
• MARACUJÁ E LIMÃO
• MARACUJÁ, MORANGO E MANJERICÃO

 
 

NOSSAS CAIPIRINHAS SÃO FEITAS DA FORMA TRADICIONAL,

MONTADAS NO COPO, CASO QUEIRA BATIDA AVISE O GARÇON. 





MOJITO R$ 37
Rum, hortelã, suco de limão xarope de açúcar e 

água com gás

TON COLLINS 
Gin com limão siciliano, Club soda

tintura de sal e angostura 

OLD FASHIONED R$ 38
Bourbon, angostura, xarope de açúcar e 

twist de laranja Bahia 

MANHATTAN R$ 38 
Bourbon, vermute rosso, angostura

GIMLET R$ 38
Gin, limão siciliano e xarope de açúcar

APEROL SPRITZ  R$ 39
Aperol, Gin, espumante, agua com gás, 

meia lua de laranja Bahia

MARGARITA R$ 37
Tequila prata cointreau, suco de limão 

e borda de sal

DAIQUIRI R$ 39
Rum cubano, suco de limão, 

xarope de açúcar e tintura de sal

BLOOD MARY R$ 37
Vodka, suco de tomate, suco de limão

e tempero especial da casa

RED SNAPER R$ 38
Gin, suco de tomate, suco de limão

e tempero especial da casa

R$ 39

coquetelaria internacional

HANKY PANKY R$ 37
Gin, vermute Carpano, Fernet e 

twist de laranja Bahia

FITZGERALD R$ 38
Gin, suco de limão siciliano, 

xarope de açúcar e angostura

BRASILIDADES

Bombeirinho

CLÁSSICOS

Tom Collins

WHISKY SOUR R$ 39
Bourbon, suco de limão, xarope de açúcar e

açúcar na borda da taça

CLÁSSICOS

Blood Mary



NEGRONI CLÁSSICO
Gin, vermute carpano, campari e twist de laranja Bahia

COFFEE NEGRONI
Gin, vermute carpano,  infusão de café 

e twist de limão siciliano

GORDON´S 

TANQUERAY 

NEGRONI SBAGLIATO
Espumante Brut, vermute carpano, campari e 

twist de laranja Bahia

GORDON´S 

TANQUERAY 

GORDON´S 

TANQUERAY 

DRY MARTINI
Gin, vermute nolly prat, azeitona e twist de limão

GORDON´S 

TANQUERAY 

DRY MARTINI OKEANOS
Gin, vermute nolly prat e angostura de laranja

GORDON´S 

TANQUERAY 

PERFECT MARTINI
Gin, vermute rosso e vermute nolly prat

GORDON´S 

TANQUERAY 

NEGRONI OKEANOS
Gin, Punt e Mes , Campari e 

twist de laranja Bahia

GORDON´S 

TANQUERAY 

NEGRONI JB
Gin, vermute Carpano, Campari, 

água com gás e twist de laranja Bahia 

GORDON´S 

TANQUERAY 

R$39

R$45

R$39

R$45

R$39

R$45

R$39

R$45

R$39

R$45

R$39

R$45

R$39

R$45

R$39

R$45



JAMESON 8 ANOS 
BUCHANAN´S 12 ANOS
BOURBON MARKER´S MARK
BOURBON WOODFORD RESERVE

R$ 34
R$ 34
R$ 36
R$ 32

GIN TANQUERAY
GIN GORDONS 
RUM HAVANA 3 ANOS
JÄGERMEISTER
TEQUILA JOSÉ CUERVO OURO

TEQUILA JOSÉ CUERVO PRATA

CAMPARI
APEROL
PUNT E MÊS
NOILLY PRAT
COINTREAU
SAQUÊ
CAVENDISH

R$ 28
R$ 22
R$ 22
R$ 22
R$ 22
R$ 22
R$22
R$22
R$24
R$24
R $ 1 9
R$20
R$20

SMIRNOFF
ABSOLUT

R$ 34
R$ 34

BRANCA
CARVALHO
AMBURANA

R$ 14
R$ 18
R$ 18

NOSSAS PROMOÇÕES!

/OKEANOSILHABELA

WWW.OKEANOSILHABELA.COM.BR

cachaças artesanais caiçaras, produzidas na 
destilaria da Toca em Ilhabela




