
Pratos

Prato do dia 7,90 €

Couscous de queijo cabra, beterraba e sementes de abóbora 7,40 €

Salada de salmão fumado com mix de alfaces, nozes,

Quinoa cremosa de pato com laranja e amêndoas tostadas 8,60 €

Para as crianças

Bife de peru grelhado com arroz e salada ou batata chip 6,80 € 
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Sopa do dia 2,40 €

Gaspacho de tomate e morangos 2,80 €

Queijo de cabra curado com compota caseira e nozes picadas 4,90 €

Paté de salmão com pão fresco 5,90 € 

Paté de azeitonas com pão fresco 2,40 € 

Salgado do dia 1,45 €

No pão

Tosta mediterrânica de tomate assado, beringela e queijo mozzarella 5,80 €

Sandwich de salmão, abacate,  espinafres, azeite, limão e flor de sal 6,80 €

Sandwich de camarão com coentros, courgette,  azeite e flor de sal 6,70 €

Sandwich: mozzarella,  hummus de tomate seco e orégãos 6,20 €

Torradas 2,40 €

Tosta mista com fiambre de peru 2,90 €

IVA incluído à taxa em vigorIVA incluído à taxa em vigor

ovo cozido e mozzarella fresca 8,90 €Contém frutos de casca rĳa

Contém glúten

Contém lactose

Contém peixe

Contém ovos

Contém crustáceos

Sobremesas

Iogurte grego com granola caseira e mel 3,25 €

Fatia de bolo caseiro 3,40 €

Brigadeiro fit 1,90 €

Mousse do dia 3,30 €

Bola de gelado com toppings 3,40 €

Fruta do dia 2,20 €

Entradas

Hummus do dia 3,80 €

Ovos
Disponível apenas ao pequeno-almoço

Ovos mexidos com salmão fumado e cebolinho 6,70 €

Ovos mexidos com queijo chevre e nozes 6,45 €



opção a 
13,60 €

Iogurte com fruta, granola caseira e raspas de chocolate negro

Folhadinhos de queijo mozzarella e tomate ou folhado de azeitona e presunto

Tosta queijo chévre,  pêra rocha mel e nozes

Águas e sumo natural ou limonada

Café, cappuccino ou chá

opção b
18,90 €

Iogurte com fruta, granola caseira e raspas de chocolate negro 

Shot de sopa do dia

 

Ovos escalfados em pão torrado, pasta de abacate, tomate,                                                                                                   

Fatia de bolo caseiro

Águas e sumo natural ou limonada

Café, cappuccino ou chá

E que tal um brunch ao sábado?
Por marcação

As nossas bebidas

Água (0,33l) 1,20 €

Água das Pedras (0,33l) 1,60 €

Refrigerantes (0,33l) 1,85 €

Cerveja (0,20l) 1,85 €

Vinho a copo 3,35 €

Garrafa de vinho 14,50 €

Covela Avesso, verde

Covela Escolha, branco

Flor das Tecedeiras, tinto

Dom Rafael, tinto

Dom Rafael, branco

Sumos naturais 2,65€

Limonada ou chá frio caseiro 2,10 €

Bule de chá 1,90 €

Bule de chá XL 2,40 €

Chá de gengibre, limão e canela 2,10 €

Café Nespresso 0,90 €

Café duplo Nespresso 1,45 €

Cappuccino 1,90 €

Cappuccino com leite vegetal 2,20 €

Galão 1,85 €

Galão com leite vegetal 2,30 €

Iced cappuccino 1,85 €

Iced chocolate machiatto 3,20 €

Chocolate quente 1,85 €

Carioca de limão 0,85 €

Copo de leite 0,85 €
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IVA incluído à taxa em vigorIVA incluído à taxa em vigor

rúcula,  presunto, iogurte e ervas 

Fatia de bolo caseiro 

Folhadinho de camarão, tomate assado e mozzarella


