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Rota Cervejeira 

Ideal para os que apreciam o mundo das cervejas artesanais.  

Conheça as cervejarias, escolha uma ou mais delas para visitar e 

degustar os rótulos. 

      Herança e tradição das boas cervejarias 

O costume e o gosto pela cerveja foram trazidos a Joinville pelos 

imigrantes europeus, foi aqui que nasceu a primeira cerveja artesanal de 

Santa Catarina, a cervejaria Schmalz, fundada em 1852. 

De acordo com a história da cidade, cada clube de caça e tiro costumava 

manter sua própria fábrica de cervejas. Durante o início do século XX, 

três cervejarias se destacaram na cidade:  

•Berner (localizada na atual Rua 9 de Março),  

•Reinold (localizada na atual Rua Jaguaruna) e  

•Czernay (localizada nos fundos da Sociedade Ginástica de Joinville). 

 

Vamos conhecer as Cervejarias que oferecem as mais diversas  cervejas 

artesanais de Joinville. 
 



 
 

 
 
 
 

Cervejaria Gut Brau 
Mais do que produzir cervejas, nossos ingredientes vão além de água, malte, lúpulo… 

adicionamos doses de dedicação e paixão em nosso Chopp Artesanal. A cervejaria ganha 

vida, oferecendo ao público elementos para, a partir da convivência com os recursos 

naturais e a contemplação das belezas vivas, despertar nas pessoas a consciência para a 

importância da preservação da natureza. Mas, mais que uma iniciativa ecológica, nossa 

proposta é para você aproveitar o dia com seus filhos, pets, familiares e amigos no mesmo 

local. Estamos localizados  em dois endereços: 

Estrada Motucas, 3122  - Vila Nova  (sábado, domingo e feriados das 10h às 18h). 

Rua XV de Novembro, 4621 – Glória (terça a domingo, a partir das 11h). 

 

(47) 99101-6874 I  3432-7551 I @gutbraucervejaria 

 

Patrícia Philipps 



Cervejaria Rheinkeller 
 

A cervejaria segue os padrões da Alemanha, buscando apresentar os mais antigos 

estilos utilizando 100% dos insumos importados de onde tudo começou na história 

da verdadeira cerveja (chopp no Brasil). 

 

Aqui você pode harmonizar os chopps com os mais elaborados pratos da 

gastronomia alemã. 

  

Atendimento de quarta a sexta, a partir das 18h e sábado, das  11h às 23h. 

 

Rua Bagé, 709 - Anita Garibaldi 

(47) 99950-0406 I @restaurante_rheinkeller 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

                       
 
   

Cervejaria Gutes Bier 
 

A cervejaria homenageia a cidade que é considerada polo industrial 

catarinense. Já os rótulos e estilos foram desenvolvidos para homenagear a 

população joinvilense, que possui expressões populares bem singulares, 

“Meu Canário, Meo Senhor, Ééégua, Caixão pro Billy, Virado no Trigo e a 

Galega”. 

Aberto de quarta a sábado, a partir das 17h. 

 

Rua Rio do Braço, 584, Jardim Sofia  

Fone: (47) 99928-6268 I @gutesbiercervejaria 

 
  



 
 
 
 

O Quartel General da Haenschbier foi estrategicamente concebido para 

oferecer o que há de melhor no mundo das cervejas especiais!    Suprimentos 

frescos e de qualidade são inspecionados e selecionados pelos melhores 

recrutas, que, com dedicação e muito orgulho, entregam aos clientes as 

melhores, mais saborosas e mais fantásticas cervejas.  Não é à toa que, devido 

a este poderio etílico, em pouco tempo nosso exército já conquistou várias  

condecorações. 

Aberto de terça a sábado, a partir das 17h. 

 

Rua Tiradentes, 499 - a14 – Floresta 

(47) 3202-633647 I @haenschbier 
 

Cervejaria Haenschbier 



 

 

 
 
 
 
 

A Cervejaria Mad Dwarf Brew Pub oferece muitos rótulos de cerveja, inclusive 

com criações inusitadas, como a Sour Moscatel (com mosto de moscatel), a 

Dubbel Farmhouse, a White RIS envelhecida em carvalho francês ou até 

mesmo blends entre as próprias cervejas da marca. Além disso o cardápio tem 

ótimas opções gastronômicas para acompanhar as cervejas. 

Aberto de terça a sábado, para almoço e jantar. 

 

Rua Ottokar Doerffel, 1.112 - Anita Garibaldi  

(47) 99621-7316 I @md.joinville 

 

Cervejaria Mad Dwarf 



 

 

                            
 
 
   

Cervejaria Zeit 
 

Zeit significa tempo em alemão. Pode ser o tempo que leva para fazer uma 

cerveja, sem pressa, com muito cuidado e dedicação ou pode ser o tempo de 

sorrir e brindar com os amigos. Seu símbolo, o galo, é quem anuncia a 

renovação do tempo, cada novo dia que nasce e com ele o prazer de degustar 

uma cerveja especial. 

Aberto de segunda a domingo. 

 

Av. Edgar Nelson Meister, 282 – Distrito Industrial  

(47) 3023-0800 I @zeitcervejaria 

 

  



 

 

                            
 
 
   

Cervejaria Mille Bier 
A Mille Bier Joinville tem por objetivo resgatar a tradição Joinvilense na 
fabricação de uma Cerveja Pilsen Puro Malte, elaborado em uma receita 
desenvolvida por um cervejeiro da antiga Antarctica Joinville. Possui um 
espaço agradável para receber grupos de amigos, degustar o frescor do 
chopp com os melhores sanduíches e petiscos. 
 
Aberto de terça a sexta,  a partir das 17h, sábado e domingo, a partir das 
11h. 
 
Av. Marquês de Olinda, 3513 – Glória 
(47) 3031-4700 I @millebier 



 

 

                            
 
 
   

Cervejaria San Julian 
 

A San Julian - Brew Pub possui um ambiente agradável, mesa de sinuca, 

com 10 torneiras de chopps especiais, acompanhado de porções, 

hambúrgueres e sanduíches. 

 

Aberto de terça à sábado, a partir das 17h.  

 

Rua Anita Garibaldi, 1.971  

(47) 99255-4704 I @sanjulianbrewpub 

 



 

 

                            
 
 
   


