KIDS

MENU DO DIA
terça a sexta 12:00-15:00

tosta ou prato do dia

6,50

menu do dia

9,50

Sopa do dia + prato ou tosta do dia
+ bebida + café

NOVO
MENU

kid NUGGETS

Pedaços de peito de frango fritos, servidos
com batatas fritas e salada.

kid burger

cafebop |

Bop_cafe |

4,95

Hamburger suculento, servido com batatas
fritas e rodelas de tomate ou salada.

alergénicos — os nossos produtos são preparados em ambientes que não são completamente livres de alergénicos. há sempre um risco potencial de contaminação cruzada.
para mais informações, contacte os nossos colaboradores. — março 2022 — iva incluído à taxa legal em vigor

www.bop.pt |

4,95

wifi password: cups-out

À MESA
APERITIVOS

DIPS
NACHO CABRON (2 pax)

11,00

Tortilla chips cobertas com o nosso chili
caseiro, cheddar, sour cream, cebola picada e
salsa.

NACHO GREEN (2 PAX)

Vegetariano

11,00

Tortilla chips cobertas com chili veggie,
cheddar, sour cream, jalapeños, cebola fresca
e salsa.

hummus

Vegetariano

4,95

Patê de grão-de bico acompanhado com mini
tostas ou nachos.

Tortilla dip

Vegetariano/vegan

3,50

Tortilla chips com molho de cheddar (veggie)
ou nacho mix vegan caseiro.

MAC ’N CHEESE

PRATOS QUENTES

Vegetariano

4,00

O clássico prato de macarrão com molho
de queijo.

Asas de frango confitadas e fritas, envoltas
em xarope de ácer e molho de asas da casa.

nuggets de frango

CHILI VEGgie

Asas de frango

4,90

5,00

Pedaços de peito de frango fritos com o mix
de especiarias da casa.

chips de batata doce

vegan

2,50

Chips crocantes de batata doce com casca,
feitas no forno.

Alface ibérica, mix de frutos secos, queijo brie
e molho de mel e mostarda.

italian

vegetariano

vegetariano

6,50

Tomate fresco, alface ibérica, mix de frutos
secos, azeitonas pretas, pesto caseiro
e queijo parmesão.

8,00

Tagliatelle com azeitonas, tomate, manjericão,
oregãos, alho e cogumelos.
8,50

Almôndegas (ao estilo italo-americano) assadas
em vinho branco, cobertas com molho Marinara
e acompanhadas com massa Linguine.

QUICHES
7,50

6,50

Lentilhas cozidas num molho de tomate
fumado com feijão vermelho, feijão preto,
feijão manteiga, cebolas e ervas. Servido
com queijo cheddar, cebola picada, salsa
fresca e pão torrado.
c/ sour cream + 0,50

tagliatelle

8,50

vegetariano

vegetariano

italian meatballs

Salmão fumado, alface ibérica, vegetais
frescos e guacamole.

brie

6,50

Peito de vaca e pá de porco (assados de um
dia para o outro) desfiados num molho de
feijões, tomate fumado, sofrito de pimentos,
cebolas e ervas. Servido com queijo cheddar,
cebola picada, salsa fresca e pão torrado.
c/ sour cream + 0,50

SALADAS
salmão

chili

quiches de comer e chorar por mais,
acompanhadas de salada da época

western
cogumelos
espinafres

8,90
vegetariano

vegetariano

SOPA

8,90
8,90

sopa do dia

vegan

2,50

Sopa de legumes da época feita diariamente.

BATATAS FRITAS
cesto de batatas mccain® tipicamente americanas

CLÁSSICAS

vegan

SATAN´S FRIEs

vegetariano

1,90

CHILI FRIEs

4,00

Batatas fritas cobertas com chili caseiro
e queijo cheddar ralado.

Batatas fritas com muito molho de queijo,
cebola caramelizada e molho da casa.

veggie fries

5,75

vegetariano

Batatas fritas cobertas com o nosso chili
vegetariano e cheddar ralado.

5,50

t o r n a a s t u a s b atata s m a i s e s p e c i a i s :

cebola

+ 0,70

molho da casa

+ 0,70

cebola caramelizada

+ 0,70

bacon

+ 1,00

molho cheddar

+ 1,00

HAMBURGERS
SMASH BURGERS
a verdadeira fast-food caseira - hamburgers finos esmagados na chapa até ficarem crocantes

Cheeseburger

4,95

O clássico hamburger de carne de vaca
(picada por nós) prensada na chapa, com
queijo americano fundido, cebola picada,
pickles, ketchup e mostarda americana.

Double Cheeseburger

7,00

Idêntico ao Cheeseburger mas em dose dupla.

SMASH BURGER menu #1

+ 1,00

Bacon Cheeseburger

6,50

Queijo americano, bacon crocante, pickles,
cebola picada, ketchup e mostarda.

THE 575´ISH

8,00

Uma recordação de outros tempos.
Duplo smash burger com cheddar, bacon,
alface iceberg, cebola caramelizada, pickles
e molho da casa.

Smash burger menu #2

+

+

Satan´s Finest

9,00

Hamburger duplo com jalapeños, bacon crocante,
cheddar panado, cebola caramelizada, mostarda
americana e o nosso molho de asas picantes.

Beyond Burger

Vegan

9,80

A encarnação original do hamburger,
mas sem vestígio animal. Beyond Burger™,
queijo vegan, cebola picada, pickles,
mostarda americana e ketchup.

+ 2,50
extras

+

Protein Style
Todos os hamburgers podem ser pedidos sem pão (embrulhados em folhas de alface)

jalapeños / tomate / cebola
cebola caramelizada / alface
pickles / extra queijo

+ 0,50

bacon / queijo vegan

+ 1,00

queijo cheddar panado

+ 2,00

extra patty de carne c/ queijo

+ 2,50

CLASSIC BURGERS
hamburgers suculentos em pão alto e fofo servidos com batatas fritas e molho aioli

Chicken Burger

7,50

G.o.d (180 g)

11,50

Peito de frango muito tenro, marinado
de um dia para o outro (na nossa receita
especial) e depois panado. Servido em pão
de hamburger, com queijo Edam, maionese
e alface iceberg.

O clássico das road trips. Hamburger 100%
carne de vaca (picada por nós), servido
em pão selado com manteiga, com queijo
cheddar, alface iceberg, tomate, pickles,
cebola e ketchup.

Oklahoma Burger (180 g)

Bean Burger

9,00

Hamburger 100% carne de vaca (picada por
nós), fundido na chapa com rodelas muito
finas de cebola branca.
Servido em pão de hamburger com queijo
cheddar, ketchup e mostarda americana.

vegetariano

7,50

Hamburger de feijão e cogumelos servido
num pão com queijo cheddar, aioli,
alface iceberg e cebola caramelizada

VEGan Bean Burger

vegan

Pede o teu Bean Burger sem aioli
e com queijo vegan.

8,50

JUCY LUCY (180 g)

12,50

100% carne de vaca (picada por nós),
recheada com queijo americano fundido.
Servido num pão de hamburger selado
com manteiga, pickles e cebola.
“Matt’s Bar & Grill, uma referência em Minneapolis,
começou em 1954 como um pequeno restaurante
de bairro. O fundador Matt Bristol explica como o
“Jucy Lucy” foi criado por um cliente local quando
pediu dois hamburgers com uma fatia de queijo
no meio. Ao provar este novo hamburger com o seu
interior derretido, exclamou: “isto sim, é uma Lucy
suculenta!”, e a lenda nasceu.
A procura pela nova receita cresceu tão rapidamente
que se esqueceram de adicionar o “i” ao Juicy,
e o “Jucy Lucy” transformou-se num herói da culinária
local. Cuidado: se estiver escrito corretamente, desconfie,
podem estar a servir-lhe uma mera imitação.”

BRUNCH
BAGEL COMBO

a qualquer hora!

vegetariano / vegan

5,70

Bagel torrado com 2 recheios +
sumo de laranja + café (batch brew).

PANCAKE COMBO

12,50

BREAKFAST
OF CHAMPIONS
SERVED ALL DAY

PANQUECAS

vegetariano - (3 uni)

Panquecas clássicas + ovos + bacon crocante
+ salada fruta + café (batch brew).

Clássicas

FULL BREAKFAST COMBO

Com manteiga e xarope de ácer natural.

16,50

Panquecas clássicas + ovos + bacon
crocante + yogurt c/ granola e fruta +
sumo de laranja + café (batch brew).

5,80

frutos vermelhos

6,80

chocolate e chantilly

7,20

c/ gelado de baunilha + 0,50

TORRADA

extras
tosta (cada)

+ 1,50

ovos (mexidos ou estrelados)

+ 2,00

bacon / salmão fumado /
toranja (cada)

+ 2,00

vegetariano

Pão de fermentação lenta

2,30

Torrado com dois recheios à escolha:
manteiga, queijo creme, compota ou
manteiga de amendoim.

CAFÉ

Extra leite ou bebida aveia + 0,50

espresso

1,20

duplo

2,00

BATCH BREW

2,00

americano

2,00

Duplo e água quente.

FLAT WHITE

3,00

Duplo e creme de leite vaporizado.

CAPPUCcINO
Espresso e creme de leite vaporizado.

BAGELS

DOCES

MOCHACCINO

vegetariano

2,50

simples

MUFFIN DE CHOCOLATE

3,00

BROWNIE

4,00

Torrado com dois recheios à escolha:
manteiga, queijo creme, compota ou
manteiga de amendoim.

BOLOS

4,90

COOKIES
Chocolate / manteiga de amendoim.

Pergunta-nos o que há hoje!

tartes

4,00

pesto & tomate

2,50

vegetariano

Duplo, chocolate e leite vaporizado.

CAFE LATTE

3,50

AFFOGATO
5,80

Pesto, tomate e queijo Edam.

LOX (SALMãO)

3,50

Duplo e leite vaporizado.
3,80

Duplo com gelado de baunilha.

AEROPRESS

3,50

Extração através de imersão e pressão.
7,20

Pergunta-nos o que há hoje!

Salmão fumado, queijo creme e cebolinho.

c/ gelado de baunilha + 0,50

BACON & BRIE

V60 (POUR OVER)

200ml/400ml

Método de extração por gravidade.

QUENTES

Extra leite ou bebida aveia + 0,50

chá

veggie

Corn Flakes ™

2,20

Taça de Corn Flakes™ (flocos de milho
tostados) com leite ou bebida de aveia.

Yogurt + Corn Flakes ™

Yogurt + Granola

contêm nozes

4,80

Taça de yogurt Grego + fruta da época
e granola.
4,50

Taça de yogurt Grego com fruta da época
e Corn Flakes™ (flocos de milho tostados).

Salada de fruta

2,00

Branco, preto ou verde.

CHAI LATTE
Vegetariano

3,50/5,00

5,80

Bacon, brie e cebolinho.

BREAKFAST BOWLS

2,80

vegan

Fruta fresca em calda de hortelã.

3,00

3,50

Mistura de chá preto com especiarias
e leite vaporizado.

Chocolate quente

3,00

decaf

1,30

Espresso descafeinado.

BEBIDAS
REFRIGERANTES

SMOOTHIES

FOUNTAIN DRINKS

1,70

Coca-Cola / Coca-Cola Zero / Sprite
Fanta / Nestea Pêssego

SODA CAN
Vanilla Coke / Dr. Pepper

1,40/2,10

25cl/50cl

Água com gás

Aqua Panna

banana

4,00

Banana, bebida de aveia, manteiga de amendoim

limonada

1,40

Limonada com café

1,80

sumo de laranja

2,00

Fruta do dia

2,00

2,50

Original / Gengibre / Outros

S.PELEGRINO

4,00

Morangos, mel, leite e chantilly
2,80

KOMBUCHA

morango

SUMOS

1,40/2,10

25cl/50cl

Água sem gás

S.PELEGRINO sabores

20cl

1,80

MILKSHAKES
Brownie

4,50

Red Velvet

4,50

Fruta da época

4,50

Limonata / Aranciata

FLOATS

2,90

Fountain drink c/ bola de gelado de baunilha

www.bop.pt |
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wifi password: cups-out
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VINHOS & COCKTAILS
COCKTAILS DE AUTOR
KAFfIR ARISCO

COCKTAILS CLÁSSICOS
8,50

Beefeater / Aperol / Sabugueiro / Lima /
Espuma de limão e toranja

FUNKY SUZE

ALTOS COLLEGE DROPOUT

9,00

Altos Reposado / Cointreau / Mel especiado /
Lima / Bitter laranja
8,50

Jameson / Suze / Bitter laranja /
Fernet Branca / Mel laranja

MR BOnGO COLADA

9,00

Havana Especial / Havana 7 Años / Ananás /
Jamu / Lima / Gelado de côco

DOO WOP KHAIB

8,50

Licor de alperce / Beefeater / Cointreau /
Limão / Xarope de pêssego

MARATHON GRAPE FRUIT

8,50

Havana especial / Campari / Ancho Reys /
Ananás / Lima
9,00

Havana Especial / Mezcal / Mel especiado /
Lima / Sumo toranja

DEF JAM BASIL

JUNGLE FEVER

BOOGIE NAIPE

8,50

Absolut / Sumo de maçã / Khalua / Lima

8,50

copo/garrafa

quinta da pedra escrita

—/25,00

Pretexto

—/20,00

Passa

—/15,00

ares de medeiros

—/12,00

Beyra

2,50/9,00

Pretexto
Passa
Beyra
Dalva

Dalva

3,00/10,00

Douro
verde

Monção e Melgaço

ares de medeiros
Alentejo

Beira Interior

regueiro

VINHO TINTO

copo/garrafa

—/20,00

3,00/10,00

8,50

Expresso Martini

8,50

* Outros clássicos: pede ao nosso bartender!

MOCKTAILS

sem álcool

SHAPES OF PINEAPPLE

4,00

Ananás / Laranja / Lima / Xarope simples
4,00

5,00

ROSÉ-ESPUMANTE

copo/garrafa

medeiros - rosé

2,50/9,00

Alentejo
—/15,00

Dalva - espumante
Douro

2,50/9,00
3,00/10,00

Douro

Alentejo

Negroni

Leite de côco / Jamu / Lima

Beira Interior

Douro

8,50

Space Jam’u

Douro

Dão

Old Fashioned

Chá Preto / Lima / Mel / Ginger Ale

Dão

Regional Douriense

7,50

Sagib

Absolut / Lima / Manjericão / Xarope gengibre
/ Tabasco / Fever Tree Mediterrânea

VINHO BRANCO

Mules / Margarita

—/13,00

bruto

—/14,00

CERVEJA & PUNCH

PARA ACOMPANHAR
amendoins

1,50

milho frito

1,50

caju c/ piri piri

1,50

mix de frutos secos

1,50

nachos

1,50

CERVEJA GARRAFA
corona extra

3,00

musa sidra

4,50

chimay blue

8,80

guinness

3,80

la trappe quadrupel

7,10

asahi super dry

3,40

4,50

duvel

7,50

erdinger alkholfrei

50cl (lata)

benediktiner

50cl

sem álcool

3,80

CERVEJA DE PRESSÃO
MUSA

BUD

STELLA ARTOIS

Democrática na visão, descomprometida na posição,
a cerveja musa apesar de marca séria, não se leva
demasiado a sério. Toda ela é boa atitude
e insensatez. Atenta ao mundo e ao que nele
se passa. Sem vínculos, amarras ou preconceitos,
a cerveja musa está sempre livre para experimentar
e surpreender. Tem a leveza do século xxi.

A cerveja Bud tem mais de 140 anos de história.
Uma cerveja que nunca mudou o seu processo e
ingredientes desde a sua primeira fabricação, em
1876. Além disso, é a única que usa beechwood
(lascas de madeira), que mantem o fermento em
suspensão por mais tempo durante o processo de
maturação, conferindo à Bud o seu famoso sabor. É
uma cerveja de cor clara, aroma discreto e equilíbrio
perfeito.

Nascida na Bélgica, berço dos melhores mestres
cervejeiros e produzida com ingredientes de
primeiríssima qualidade, fruto de uma receita
autêntica e inigualável. Resultado de mais de
600 anos de tradição, a Stella Artois é sofisticada,
equilibrada e marcante, sendo a cerveja belga mais
vendida do mundo.

25cl

50cl

1,2l

blondIE

1,80

3,50

9,00

ipa

2,60

5,10

14,30

bud

25cl

50cl

1,2L

2,20

4,30

12,10

PUNCH
Punch é um bebida trazida para o ocidente por marinheiros ingleses, e a sua criação leva-nos até
à Índia em meados do século xvii. “One of sour, two of sweet, three of strong, four of weak “ - este é o slogan
para a criação de um bom jarro de punch, onde o sumo cítrico se mistura com a parte frutada,
três tipos de rum (maturados e envelhecidos), uma boa dose de chá e soda.

copo

1l

2l

Ananás & manga

3,50

10,00 20,00

gengibre & laranja

3,00

8,50 17,00

pêssego & manjericão

4,00

11,00 22,50

arando & lima kaffir

3,00

8,50 17,00

stella artois

25cl

50cl

1,2L

2,20

4,30

12,10

ESPIRITUOSAS
WHISKEY - IRISH

VINHO DO PORTO
WHITE heights
Ruby soho

TEQUILA

cockburns

Tawny eyes

5CL

cockburns

6,00

OLMECA ORO

7,00

RUM

ALTOS PLATA

8,00

HAVANA CLUB 3

ALTOS REPOSADO

9,00

ALTOS ANEJO

12,00

Del Maguey - VIDA

VERMUTE

9,50

5CL

antica carpano

8,50

cinzano

5,00

LICOR

5CL

6,00

CAMPARI

6,00

CHARTREUSE JAUNE

10,00

SUZE

6,00

ANCHO REYES

13,00

JAMESON CASKMATES IPA

6,50

JAMESON CASKMATES STOUT

6,50

JAMESON BLACK BARREL

9,50

4,00

TULLAMORE DEW

6,00

4,00

BUSHMILLS

6,00

6,5CL

4,00

5CL

5CL

6,00

5,00

jw black label

8,00

HAVANA AÑEJO ESPECIAL

7,00

macallan 12 years

21,00

HAVANA CLUB 7

8,50

laphroiag 10 years

15,00

glenlivet founders reserve

9,50

5CL

BEEFEATER

5,00

BEEFEATER 24

8,00

PLYMOUTH

7,00

PLYMOUTH NAVY

9,00

NaO

11,00

TANQUERAY

6,00

COGNAC

APEROL

5,00

jw red label

GIN

5CL

JAMESON

WHISKEY - SCOTCH

OLMECA

MEZCAL

cockburns

5CL

5,50

remy martin vsop

11,50

hennessy

9,50

5CL

5CL

bulleit rye

9,50

WHISKEY - WORLD

5CL

crown royal 8

7,50

nikka

10,00

BOURBON

5CL

crf

VODKA

WHISKEY - RYE

5CL

maker’s mark

9,00

four roses

6,00

jim beam

5,00

jim beam double oak

7,50

bulleit bourbon

7,50

ITALICUS

12,00

SOUTHERN COMFORT

7,00

absolut

5,00

buffalo trace

9,00

KAHLUA

5,00

absolut elyx

10,50

jack daniels

7,50

