
com molho de francesinha

8,75€

160 gramas de vitela

>> queijo edam
>>linguíça
>> salsicha calabresa
>>bacon

>> ovo

>> em bolo do caco

   

       

Com água ou bongo.

5,90€

vitela

>>240 gramas de vitela
>>aros de cebola
>>duplo queijo edam
>>duplo queijo cheddar
>>tomate
>>alface
>>molho de barbecue

 com molho de barbecue

9,15€

ROLIÇO

com molho de maionese
de manjericão

hambúrguer de salmão,
mexilhão, camarão, alho
>>cebola roxa
>>trilogia de pimentos
>>algas shanyuan
>>misto de alfaces

7,85€

7,10€queijo edam

vitela

>>240 gramas de vitela
>>4 queijos:
edam
cheddar
cabra transmontano
serra da Estrela
>>presunto
>>tomate
>>rúcula
em bolo do caco

com maionese de alho

8,75€

7,65€

com molho de maionese

>> tofu

>> cenoura
>>courgete
>>cogumelos

>> agrião
>>queijo brie

>>ovo 

em pão de alfarroba e girassol

6,85€

vitela

>> mistura de cogumelos 
paris laminados, salsa, 
alho e ovo
>>cebola caramelizada
>>ketchup
>>alface mista 6,75€

7,45€

160 gramas de frango
>>cebola caramelizada
>> bacon
>> queijo edam
>> vinagrete de manga
>> rúcula

com molho de maionese

7,65€

isso é p’ra
meninos

>> camarão

>> cenoura

>> maçã

>> ananás

>> fusilli

>> manga

>> alface mista

>> tomate cherry

>> amêndoas

Servida com molho

vinagrete balsamico e mel

>> frango com sementes

>> bacon

>> queijo parmesão

>> alface

>> rúcula

Servida com 

molho caesar

7,15€

8,50€

SALADA TROPICAL:

TÁS AQUI, TÁS
a comer
Nachos com
maionese de alho...................2,00€ 

Lagostins crocantes
com maionese de lima.......3,50€

Aros de cebola frita
com maionese de alho..........2,50€

Nuggets com ketchup........3,00€

Bolinhas de queijo 
brie e presunto....................4,00€

Asinhas de frango 
crocantes com molho 
barbecue...............................3,50€

>> CARNE 120GR (1,20€), CARNE 160GR (1,60€) 

>> OVO, BATATA, BATATA DOCE, BOLO DO CACO, 

SALADA, BATATA SALOIA, QUEIJO EDAM, QUEIJO CHEDDAR, 

QUEIJO DA SERRA, QUEIJO BRIE, QUEIJO CABRA, 

PRESUNTO, ANANÁS GRELHADO, BACON, CHOURIÇO, 

COGUMELOS (1,00€) 

>> TOMATE, ALFACE, AGRIÃO, RÚCULA, CEBOLA, CEBOLA 

CARAMELIZADA, CENOURA, COURGETE (0,50€)  

>> Não é possível trocar carne de vitela por 
frango ou vice-versa, com excepção do menu canalha.

>> Os ingredientes são para adicionar ao hambúrguer 
pedido, não podendo ser servidos à parte.E
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>>Tomate, alface, agrião, cebola, cebola 

caramelizada, cenoura, courgete, rúcula, maçã, 

tomate cherry (0,50€)  

>>ovo, batata, batata doce, salada, batata saloia , 

queijo edam, queijo cheddar, queijo da serra, 

queijo brie , QUEIJO CA BRA ,presunto, ananás, 

bacon, ovo, chouriço, cogumelos, manga (1,00€)

>>frango, queijo parmesão, massa fusilli , 

amêndoas (1,50€)

>>camarão(3,00€)   

>> Os ingredientes são para adicionar à 
salada pedida, não podendo ser servidos à parte.
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NÃO TE CHEGA? PEDE UM extra

SOBREMESAS

delícia de chocolates kinder = 3,00€

delícia de ferrero rocher = 3,00€

CHEESECAKE DE FRUTOS VERMELHOS = 2,50€

mousse de chocolate e avelã = 2,50€
mousse de óreo = 2,50€

cheesecake de morango = 2,50€

240 gramas de vitela

>> ananás

>> cebola
>> bacon
>> queijo cheddar

>> tomate
>> alface

       
com molho aioli

8,30€

hambúrguer do
dia[ Apenas disponível aos almoços, de 

SEGUNDA a SEXTA, excepto feriadoS ]

BEBIDAS INCLUIDAS: 

hambúrguer
bebida + café=7,50€ 

MANGANÃO, BURGUESINHA,ENGUIÃO,
LAMBISCO, MATABICHO, princesa do tua, 

ervanços, cabacina, francesinha

água, maracujada, 
limonada, laranjada, 
cola, ice tea, fanta, 
sprite, fino, copo 
de vinho.

*Se necessitar de informação 
sobre alergénios consulte, 
por favor,um dos nossos funcionários.

*IVA incluído à taxa em vigor.

*Nenhum prato, produto alimentar
ou bebida, incluindo o couvert, pode 
ser cobrado se não for solicitado pelo 
cliente ou por este for inutilizado.

7,30€

vitela

200gramas de 

lombelo de vitela

>>bacon

>>queijo cheddar

>>manteiga de alho

em bolo do caco

Com maionese de alho, 

batatas fritas e salada

MONT E Sde
hambu r g ue re s  

pregoà

carne 

premium

9,95€

FRANCESINHA
em bolo do caco

com molho de 
francesinha

>> bife de alcatra
>> queijo edam
>> mortadela
>> chourição

8,25€

NÃO TE CHEGA? PEDE UM extra

*FAÇA REREFÊNCIA AOS NOSSOS 
COLABORADORES DE QUE PRETENDE O 

MENU DO DIA.*


