Crianças

Para picar
Palitos de Legumes crus com:

Nuggets de frango

Mexilhão ao molho

Hummus de abacate

6€

Molho Tzatziki

5.5€

Tzatziki de Beterraba

5.7€

provençal cremoso

9.5€

7€

Douradinhos de peixe

Ovas de choco fritas
á moda do Algarve

servido com batata frita

8.9€

servido com batata frita

7€

Rolinhos fritos servidos em cama de
folhas verdes com recheio de:

Meias doses de alguns pratos disponíveis

Pica Pau de bochecha de porco
com pickles

8.5€

Alheira e amêndoa cobertos com maçã
caramelizada em vinho do Porto branco,

Asinhas de frango

flor de hibisco e canela

molho doce e picante

7.9€

Misto de queijo (queijo feta e mozarela)

Seleção de queijos

7.5€
12€

Saladas

raspas de limão regados com mel,
sementes de papoila e girassol

7.9€

Queijo chévre quente, servido em

Peito de frango salteado, seleção de

croissant regado com mel e misto de
Pataniscas acompanhadas de:

sementes em cama de folhas verdes 7.5€

Salada de bacalhau,

Gratinado de queijo, gambas

azeite, alho e salsa

8.5€

Maionese de gambas

e orégãos em croissant

Hummus de abacate

8.9€
8€

Gambas ao molho de leite de côco,

10.5€

10€

da época ao molho escabeche

8.5€

Pica Pau de seitan

7.5€

Gambas ao molho piri piri

10€

ao molho de amendoim

Seitan marinado e salteado, seleção de

8.5€

croutons de alho

Faça scan do nosso QR code para ver a
www.bit.ly/2ZPZE5J

NENHUM PRATO, PRODUTO ALIMENTAR OU BEBIDA, INCLUINDO O COUVERT,
PODE SER COBRADO SE NÃO FOR SOLICITADO PELO CLIENTE
IVA INCLUÍDO À TAXA EM VIGOR

TEMOS LIVRO DE RECLAMAÇÕES

12.5€

Bebidas
lista de bebidas ou vá a

Vegetariano | Os nossos pratos podem conter alergénios

13.5€

folhas verdes, molho César vegano e

Satay de tofu

natas e coentros

crocante, croutons de alho, regado com
molho César

Bruschetta de filete de peixe

com raspas de citrinos e cebolinho

folhas verdes, queijo parmesão, bacon

Vegetariano

Do mar
Filete de robalo ao molho de gamba com alho, limão e sementes de mostarda
em pickles, acompanhado de batata doce frita e salada

Linguini salteado em azeite,
18.5€

Linguini salteado com gambas,

alho, seitan e raspas de citrinos

13€

Hambúrguer vegetariano no pão,

pimentos vermelhos, natas e espumante doce

16.9€

cebola caramelizada, cogumelos e
queijo servido com batata frita

12.9€

Bacalhau ao molho cremoso de vinho branco, vinagre, cúrcuma e coentros
acompanhado de batata as rodelas fritas

17€

Satay de tofu ao molho de amendoim
acompanhado de arroz,
salada e abacate

Da terra

Sobremesa

Hambúrguer 200gr no pão, salada, queijo, bacon crocante, cebola caramelizada,
cogumelos e pepino em pickles servido com batata frita

13€

Pergunte a um colaborador quais são as

Espetos de frango servido em base de pão achatado, molho de tzatziki
salada de laranja e abacate

14.5€

sobremesas do dia.
4,9€ cada

Bochechas de porco ao molho de mexilhão acompanhadas
de batata e salada

13€

16.9€

Bife do lombo ao molho de alho, natas, brandi e bacon crocante
acompanhado de batata sauté

23€

Acompanhamentos
Sopa do dia

3.5€

Manteiga de camarão

1€

Salada mista

Cesto de pão

2.5€

Batata frita

3€

Salada de folhas verde,

Azeitonas marinadas

1.5€

Legumes

3€

Manteiga

0,2€

Batata doce frita

3.5€

laranja e abacate
Arroz

2.7€
3.5€
2€

