PEQUENO-ALMOÇO BAR
BREAKFAST BAR
09.00-12.00
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.
IMPORTANT NOTICE:
Although we have implemented careful procedures, there is always a possibility of traces
of allergenic ingredients being present in any products used in the kitchen. We cannot
therefore guarantee that a dish is completely free from any allergens.
If you do have any specific food allergies or an intolerance to any foods we ask that you to
speak to our Restaurant Manager, so that we can provide you with a more detailed menu,
with information regarding possible allergens.
On this menu we detail only the main ones in nuts (N) and gluten (G). Vegetarian dishes
are marked (V).
All weights referred to are approximate - uncooked. All fish dishes may contain bones and
all items are subject to availability.
No dish, foodstuffs or beverage, including starters/appetizers, may be charged unless they
are requested by the customer or rendered useless by the latter. (DL 10/2015 of 16/01).
All prices are inclusive of IVA (VAT) at the prevailing rate
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Croissant, manteiga, compota (2) (G)
Croissant, butter, preserves (2)

€4.o0

Torrada (2), manteiga, compota (G)
Toast (2), butter, preserves

€2.00

Tostas – Toasted sandwiches (G)

€5.00

Salsicha – Sausage
Bacon
Queijo – Cheese
Fiambre – Ham
Mista – Ham and cheese
Queijo e Tomate – Cheese and tomato
Servido em baguette – Served in a baguete (G)
Omelette simples
Plain omelete

€5.60

Bacon com ovo mexido ou estrelado
Bacon with scrambled or fried egg

€5.90

Salsicha com ovo mexido ou estrelado
Sausage with scrambled or fried egg

€5.90

