As sanduíches quentes e frias
Tosta mista em pão regional algarvio ou em pão de forma

6,00€

Cachorro quente com cebola crocante

8,00€

Baguete de frango com bacon, alface, tomate e maionese

8,00€

Baguete de atum, tomate e ovo cozido

8,00€

Sanduíche club

13,00€

Wrap de salmão fumado com queijo cremoso e cebola crocante

13,00€

Bruschetta caprese – tomate, queijo mozzarella e molho pesto

11,00€

Prego do lombo com azeite de alho (120 g)

14,00€

Os hambúrgueres
Hambúrguer tradicional com queijo (no prato ou no pão)

13,00€

Hambúrguer holandês, queijo gouda, bacon e cebola

14,00€

As omeletes
Omelete simples (acompanha com batata frita e salada)

12,00€

Poderá compor a sua omelete com ingredientes adicionais, tais como queijo
fiambre, cogumelos, bacon.
Cada ingrediente adicional 0,50€
Omelete de camarão (acompanha com batata frita e salada)

13,00€

As sopas
Creme de legumes

4,00€

Gaspacho com tosta de muxama

7,00€
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As saladas
Salada mista de alfaces, cenoura, tomate cereja e cebola

6,00€

Salada de atum com alfaces, ovo e tomate

14,00€

Salada caesar com frango

13,00€

Salada de salmão com molho tártaro

13,00€

Salada de polvo

12,00€

Thai beef salad

18,00€

Salada de burrata, abacate, tomate e figos do nosso jardim

14,00€

Os bowls
Ceviche bowl de atum (opção de mistura de alfaces ou quinoa)

14,00€

Ceviche bowl de salmão (opção de mistura de alfaces ou quinoa)

14,00€

As pastas & pizzas
Raviolli de ricotta com molho de tomate

12,00€

Tagliatelle com frango, cogumelos, bacon e natas *

13,00€

Tagliatelle de salmão fumado com redução de natas e espinafre *

14,00€

* Pasta fresca
13,00€

Pizza margarita
Poderá compor a sua pizza com ingredientes adicionais, tais como fiambre, presunto,
ananás, cogumelos, bacon, atum e azeitonas.
Cada ingrediente adicional 0,50€
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Os pratos
Caril chicken katsu

16,00€

Bacalhau à brás

14,00€

Bife do lombo à portuguesa

18,00€

Pratos vegetarianos
Caril vegetariano

14,00€

Tagliatelle de cogumelos

13,00€

O menu infantil
11,00€

Espaguete à bolonhesa
Nuggets de frango

9,00€

Bifinhos de frango

10,00€

Acompanhamento: arroz branco, batata frita, salada ou legumes frescos do dia

3,50€

Dose de batata frita

As sobremesas
Cheesecake de morango

6,00€

Mousse de chocolate

6,00€

Sobremesa regional do dia

6,00€

Gelados e Sorvetes (por favor, consulte a carta)
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