
INFO
Se é alérgico a algum produto alimentar por favor informe-nos. 

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o 
couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou 

por este inutilizado. Existe Livro de Reclamações. 
IVA incluído à taxa legal.

JUNIOR MENU 
Creme de legumes com peixe ou frango  € 5 
Hambúrguer de novilho com queijo no pão  € 8 
Bife de frango grelhado   € 7.50
Esparguete ou Penne com molho bolonhesa    € 7 
Douradinhos de peixe  € 7 
Nuggets de frango  € 7

TODOS SERVIDOS COM BATATA FRITA E SALADA 
(À EXCEÇÃO DA SOPA E BOLONHESA)

SOPAS & SALADAS
Sopa de legumes     € 5
Salada Caesar com frango grelhado,   € 11
alface romana, queijo parmesão, anchovas, 
croutons e molho Caesar
Salada de salmão fumado com quinoa e € 12
micro legumes   
Salada Eden com misto de folhas, tomate, uvas,  € 10 
mozzarella de búfala e pesto de manjericão 
Salada de quinoa com abacate, abacaxi  € 10
grelhado, requeijão e micro coentros 

NO PÃO
Sandes ou Tosta mista em pão de trigo  € 8
Tosta de salmão fumado, abacate e requeijão € 12 
em pão multicereais
Prego especial no pão com bife, alface romana  € 12
e queijo parmesão 
Sandes Club Eden com maionese, alface,   € 13 
tomate, frango grelhado, ovo cozido, fiambre, 
queijo e bacon
Hambúrguer Black Angus com queijo, bacon,  € 14 
misto de folhas e molho de mostarda
Hambúrguer de frango com alface, tomate e  € 11 
molho de mostarda  
Hambúrguer vegetariano com alface, tomate e  € 10
cebola confitada 
Kebab de frango com alface, cenoura, cebola e € 10
molho Kebab   
Wrap de salmão fumado com rúculae requeijão  € 11
Wrap de frango com alface romana, bacon  € 10
e molho Caesar   

TODOS SERVIDOS COM BATATA FRITA E SALADA

TACOS & TORTILHAS
Tacos de camarão com abacate, tomate, € 10 
malaguetas, lima e coentros 
Tortilhas de milho acompanhadas de hummus € 8
e guacamole

PASTAS & PIZZAS
Esparguete ou Penne com molho carbonara € 11 
Esparguete ou Penne com molho bolonhesa   € 11
Pizza Pepperoni    € 12.50
Pizza Capricciosa com fiambre e cogumelos € 12
Pizza Margherita     € 11
Pão de alho em base de pizza com mozzarella € 10 
  
TODAS AS PIZZAS SERVIDAS COM QUEIJO E MOLHO 
DE TOMATE
PIZZAS E PASTAS INGREDIENTES EXTRA 1€ CADA

ESPECIAIS NA FRIGIDEIRA
Pequeno-almoço a qualquer hora  € 10 
Salsichas (2), ovos estrelados sobre tosta (2), 
bacon e feijão
Asas de frango fritas com molho dechili doce  € 10
Hambúrguer Black Angus no prato  € 15 
com bacon, queijo, cebola e ovo
Servido com batata frita e salada
Prego com ovo, batata frita e molho de alho € 15 
Camarão frito com alho e malaguetas  € 15
Tábua com asinhas fritas, cuttlefish strips, 
mini mozzarella e presunto com melão 

ACOMPANHAMENTOS
Batata frita  € 5 
Batata-doce frita  € 6
Salada Mista  € 6

SOBREMESAS
Tarte de maçã      € 4
Fruta laminada      € 4

09H00 - 21H00

DISPONÍVEL TAKE AWAY


