
    

 

 
 

MENU 
PEQUENO - ALMOÇO 

08.00 – 11.30 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE: 

Apesar de termos procedimentos implementados, existe sempre um risco potencial 

de vestígios de produtos alergénicos se encontrarem em qualquer produto utilizado 

na cozinha. Não podemos por isso garantir que um prato esteja completamente 

isento da presença de produtos alergénicos. 

Assim, agradecemos que fale com o nosso Chefe de Sala, caso tenha alguma alergia 

ou intolerância alimentar para que lhe possamos providenciar a devida informação 

sobre os nossos pratos. 

Nesta carta apenas informamos os pratos que contêm frutos secos (N) e Gluten (G). 

Os pratos vegetarianos estão marcados com (V). 

Todos os pesos indicados são aproximados, em matéria não cozinhada. Todos os 

pratos de peixe podem conter espinhas e todos os pratos estão sujeitos a 

disponibilidade. 

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado 

se não for solicitado pelo cliente ou por este inutilizado (DL 10/2015 de 16/01). 

Todos os preços incluem IVA. 

 
Não é permitido fumar no restaurante e bar. Charutos e cachimbos não são 
permitidos em qualquer parte do restaurante e terraço. 
Embora as áreas do terraço estejam fora, por favor considere os outros 
hóspedes e abstenha-se de fumar na mesa se outras pessoas nas 
proximidades estiverem a tomar a sua refeição. 



Pequenos almoços especiais 
 
Pequeno- almoço Inglês completo - ovos, bacon, salsicha,  

cogumelos salteados, tomate grelhado, torrada e manteiga (G)  €10.60 

Gourmet - salmão fumado, ovos mexidos, torrada e manteiga (G) €9.10 

Ovos Benedict - muffin inglês, ovos escalfados,  

fiambre, bacon, molho holandês (G)     €9.50 

Ovos Royale - muffin inglês, ovos escalfados,  

salmão fumado, molho holandês (G)     €10.50 

Abacate, tomate cherry, coentros, pimenta preta, torrada integral,  

ovos escalfados (V) (G) (N)      €8.00  

Omelete – simples, torrada e manteiga (V) (G)    €6.90  

Omelete - queijo, fiambre ou cogumelos, torrada e manteiga (G)  €7.90 

Omelete - seleção variada de: queijo, fiambre, cogumelos,  

tomate, torrada e manteiga (G)      €8.90 

Adicionar  

Bacon          €3.30 

Salsicha Cumberland (2)       €3.30 

Cogumelos salteados (V)      €2.80 

Ovos escalfados, mexidos ou fritos (2) (V)    €3.40 

Tomate grelhado (V)       €1.80 

Feijão cozido (com molho de tomate) (V)    €2.30 

Selecção de granola local e orgânica com iogurte      

Cacau e avelã        €6.50 

Laranja do Algarve       €6.50 

Frutos Secos (N)       €6.50 

 



Pães e Pastelaria         

Torrada (2) - manteiga e geleias (V) (G)      €2.50 

Croissants (2) (V) (G)        €4.50 

Panquecas grossas ao estilo americano –  

xarope de ácer, natas, frutos do bosque (V)(G)     €7.50 

Torrada francesa - xarope de ácer, morango, canela (V) (G) (N)   €4.90 

Sanduiche de salmão (G) 

Pão de malte, salmão fumado, creme de queijo, rúcula e couve roxa  €8.00 

Cereais 

Cornflakes, All Bran, Muesli (V) (G) (N)     €3.60 

Iogurte grego, granola, banana, mirtilos, framboesa (V) (G) (N) 

Coulis de frutos vermelhos      €7.70 

Papa de aveia - mirtilos, açúcar mascavado (V) (G)   €4.60 

Prato de frutas frescas com iogurte grego regado com mel (V)  €8.80 

Sumos frescos  

Laranja          €4.30 

Laranja e cenoura       €4.50  

Detox - aipo, pepino, gengibre, maçã, limão     €4.50 

Bebidas quentes  

Chá – English Breakfast, Earl Grey     €2.70 

Expresso        €2.00 

Descafeinado Expresso        €2.00 

Café duplo        €2.60 

Café com leite        €2.60 

Cappuccino        €2.60 

Chocolate quente       €3.00 

Galão          €2.60 

Leite                       €2.20 


