comida
aperitivos

pratos quentes

bagels

nacho nacho man

DROP IT LIKE IT’S HOT

bagelmania

9€/14€ nacho cabron (P/G)*

4,90€ cheese fries

9,90€ Taça de chili

8,90€ Almôndegas

2,30€ c/ recheio

6,00€ PESTO & TOMATE

Nachos cobertos de queijo cheddar
gratinado, chili con carne, jalapeños,
legumes frescos picados e salsa

Batatas fritas com cheddar,
edam e parmesão gratinados
(Extra bacon: €0,70)

Carne de novilho picada com chouriço
picante e feijão vermelho cozinhados
lentamente num molho de chili, Servido
com cheddar ralado e crackers

Almôndegas ao estilo italo-americano
assadas em vinho branco, cobertas
com molho marinara e acompanhadas
com esparguete

Recheios: Queijo creme, Manteiga,
Manteiga de Amendoím, manteiga
de alho ou Compota

pesto caseiro, tomate fresco,
queijo edam e azeitonas

5,50€ Mac n’ Cheese

9,90€ Southern Fried Chicken

Cotovelos de massa cozidos com molho
de cheddar e parmesão, gratinados com
queijo e pão ralado, Servido polvilhado
com paprika

Frango marinado em buttermilk, panado
em farinha de especiarias e frito.
Acompanhado com cornbread e feijão
verde salteado

*opção vegetariana disponível
c/molho de lentilhas

3,90€ satan’s fries

4,50€ HUMMUS

Batatas fritas, muito cheddar, cebola
caramelizada e molho Hamburger

vegan

Patê de grão-de bico acompanhado com
tiras de pão pita

5,80€ chili fries

4,90€ asas de frango
picantes

batatas fritas e chili com carne, com
uma camada de cheddar derretido e
jalapeños (Extra bacon: €0,70)

Asas de frango marinadas,
fritas e envoltas num molho
de manteiga picante

5,00€ Nuggets

3,50€ pico de gallo

vegan

Tomate, cebola roxa, jalapeños
e salsa picados e marinados,
acompanhados c/ nachos

12 pedaços de peito de frango marinados
em leitelho e mostarda, panados na
hora e servidos com limão e molho BBQ

6,50€ pesto
pesto caseiro acompanhado com
pÃo torrado

alface, maça, aipo, uvas e nozes
com maionese

5,50€ salada de salmão fumado
Alface, salmão fumado, grão de bico,
azeitonas pretas e maçã, coberta com
molho de iogurte-limão e sementes
de sésamo

9,50€ wedge salad
Alface iceberg, bacon, tomate,
cebola roxa e cebolinho, com molho
de queijo azul

4,70€ salada de frango

3,50€ salada de grão

Alface, frango e abacaxi grelhados,
pimento e tomate, com molho
de mostarda e mel

Grão de Bico, cebola roxa, pepino,
pimento e salsa

vegan

5,50€ BACON & BRIE

4,90€ Brie & Noz

QUEIJO BRIE, BACON, CEBOLINHO

queijo brie, maçã e nozes

com batatas fritas ou chips de batata doce (+1,20€)

9,80€ g.O.D. Burger

9,90€ THE RING

5,50€ sloppy joe

6,20€ VEggie melt

Good Old Days. 100% carne de Novilho
(180g), pão de hamburguer selado com
manteiga na chapa, cheddar, alface,
cebola, tomate e ketchup, Servido no
prato com batatas E aioli

100% carne de novilho (180gr), pão de hamburguer selado com manteiga na chapa,
aro de cebola, cheddar, alface e ketchup, servido no prato com batatas e aioli

Carne de novilho picada salteada com
cebola e pimento, molho à base de ketchup
e mostarda. Servido em pão de hamburguer

Tosta vegetariana c/ mozarella fresca,
tomate, pimento assado, cebola
caramelizada e salsa

7,50€ meatball sub

6,20€ CHICKEN MELT

Sanduíche com as nossas almondegas,
molho marinara, edam, parmesão e salsa

Tosta com peito de frango grelhado
envolto em maionese, abacaxi grelhado,
edam, tomate e manteiga de alho

8,20€ DOUBLE CHEESY
feita diariamente com legumes frescos

hummus, alface e pepino

sanduíches

green is the new black

6,70€ SALADA waldorf

vegan

queijo creme, salmão fumado, cebolinho

C/ BATATAs FRITAs OU batata doce crocante

100% carne de novilho (90g), cheddar,
alface iceberg e ketchup

1,70€ sopa do dia

5,20€ LOX

HAMbúrgueres

6,50€ baby burger

sopas e saladas

4,50€ HUMMUS

100% carne de novilho (2X90g), Cheddar,
cebola roxa, pickles, mostarda e ketchup

9,90€ SATAN’S FINEST
100% carne de novilho (140g), cheddar panado,
jalapeños, bacon, cebola roxa e ketchup

7,50€ MR BEAN

veggie

Patty de feijão preto com cogumelos
marron, Alface iceberg, cebola caramelizada, cheddar, aioli

9,20€ CHICK MAGNET
Peito de frango marinado em buttermilk,
panado em farinha de especiarias e
frito, alface iceberg, cheddar, bacon,
cebola caramelizada, molho BBQ

7,90€ CHICK FLICK
Peito de frango marinado em buttermilk,
panado em farinha de especiarias e frito, Alface Iceberg, queijo edam, cebola
roxa e maionese

8,90€ the 575
1OO% CARNE DE novilho (140 GR), BACON,
CHEDDAR, CEBOLA CARAMELIZADA, PICKLES,
ALFACE ICEBERG E molho hamburger

7,50€ menu

6,20€ TUNA MELT
Tosta com atum de conserva envolto em
maionese, cebola, salsa, cheddar e pickles

4,00€ BLT

Sanduíche com cheddar, fiambre e
maionese, mergulhada em ovo com
especiarias e frita em manteiga

Sanduíche com bacon, alface, tomate
e maionese

2,30€ GRILLED CHEESE

(seg. a sex. até 15H)

100% carne de novilho (90gr), queijo
cheddar, alface iceberg, molho
hamburger, tomate + Chá Gelado/
Limonada/Cristal + espresso

5,50€ monte cristo

Tosta grelhada de queijo cheddar

5,80€ Cachorro BLT
Cachorro quente (2 salsichas) com
bacon, alface, tomate e maionese

acompanhamentos
which side are you on?
Complementos (UND)

0,50€ bacon; jalapeÑOS; tomate;
pickles; cebola caramelizada; queijo
1,00€ satan’s fries; cheese fries;
1,20€ chili fries; aros de cebola;
1,50€ Extra patty 90G
2,00€ cheddar panado

2,50€ batatas fritas
1,50€ Pão pita

vegan

3,50€ aros de cebola
1,75€ BATATA DOCE CROCANTE vegan
1,50€ salada simples vegan

bebidaS
SOBREMESA

SEM Álcool

SUGAR RUSH SHOWDOWN

água / sumos / chá / refrigerantes

feitas por nós diariamente.
pergunte o que está disponível!

1,30€ limonada
1,50€ Toranjada
2,20€ sumo natural
3,50€ SMOOTHIE banana vegan
3,50€ SMOOTHIE morango
1,40€/2,10€ acqua panna
1,40€/2,10€ san pellegrino

1,50€
1,50€
1,50€
1,50€
2,10€

1,80€ Chá com leite*
1,30€ Chá quente*
1,30€ chá frio De Hibisco

*preto/ verde/ cidreira/ camomila/ lúcia-lima/
hortelã/ gengibre/ rooibos

pequeno-almoço

café

todo o dia

100% arábica

leite de soja disponível (+0,50€)

leite de soja disponível (+0,50€)

2,90€ taÇa de cereais

1,50€ pb&J

cereais à escolha (cheerios ou
corn flakes) servido com leite
ou iogurte

Pão de forma com manteiga
de amendoím e compota

3,50€ papas de aveia
Aveia cozida em leite de vaca com
um toque de canela (com Fruta +0,50€)

3,50€ MENU vita

(seg. a sex.)

Ovo escalfado numa torrada, meia
toranja e tigela de papas de aveia

3,50€ taÇa de fruta
cOM iogurte
frutas da época cortadas em cubos
com um frasco de iogurte para
acrescentar a gosto

3,50€ MENU MORS

(seg. a sex.)

ovos mexidos com bacon e salsicha

AVISo: a cozinha fecha às 24H
todos os preços incluem iva à taxa legal. EM CASO DE intolerância alimentar consulte a cozinha

coca-cola
coca-cola zero
7up
ginger ale schweppes
Água Tónica san pellegrino

filtro

espresso (single origin +0,50€)

2,00€ CAFÉ auto-drip
3,50/5€ V60 Manual drip*

1,00€ EspressO (DUPLO 1,80€)
1,10€ DESCAFEINADO
1,80€ Americano
2,40€ Latte Macchiato
2,60€ flat white
2,50€ Mochaccino
2,40€ Cappuccino
1,10€ Pingo

250ml/450ml

*tempo espera 5/10 min

iced coffee

2,30€ mazagran
2,50€ Iced Latte
1,90€ Iced americano
2,20€ espresso tónico
2,20€ espresso soda
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