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Propósito!
Temos como propósito o resgate do lúdico na vida, trazendo à 
tona e à prática boas memórias afetivas da brincadeira, da 
diversão analógica, da nossa criança interior e do velho e bom 
“o±ine”. 

Queremos fazer você  relaxar e liberar o estresse se divertindo, 
aprendendo, usando a criatividade e o raciocínio lógico. 

O São Jogue traz para Salvador um pensamento empreendedor 
culturalmente mais diversificado. 

O sonho é grande e a vontade de realizar também!



Com um cardápio de mais de 100 jogos, o São 
Jogue é um bar especializado em jogos de 
tabuleiro, acompanhados de comidas 
gostosas e diversão garantida!

Nosso 
Serviço



 

Menu de 
JOGOS!
São mais de 200 jogos disponíveis, nacionais e importados, 
escolhidos com curadoria especializada especialmente para 
você! 
Se você é do tipo tradicional, temos títulos já consagrados pelo 
público que são verdadeiros Jogos Clássicos! 

Se você quer fazer da sua mesa uma festa, escolha os Party 
Games para animar sua turma e se divertir a noite toda! 

Já para quem gosta de desafios, nos Jogos Estratégicos 
cooperativos ou competitivos vocês precisarão queimar a cuca 
pra vencer!



E durante toda essa diversão e raciocínio nos jogos, vai dar fome!! 

Então, pra acompanhar essa experiência incrível, nada melhor do 
que um burguer delicioso, porções de batata e salgados, aquele 
milkshake certeiro e uma boa cerveja, um chá ou refrigerante! 

Satisfação completa!

Comidinhas e 
Guloseimas!



 

Nossa 
EQUIPE!
Os monitores do São Jogue estão treinados 
para proporcionar uma experiência única de 
interação e imersão nos jogos! Ajudaremos a 
escolher o melhor jogo para você e seus 
amigos… ainda te ensinamos a jogar!



Localizado na Av. Paulo VI, Salvador agora tem uma 
opção inovadora de entretenimento, seguindo o 
estilo de Luderia, tendência nas principais capitais 
do Brasil e do mundo.

Local
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