
Preço em euros | IVA incluído à taxa legal em vigor
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente

Se necessitar de informação sobre os alergénios, por favor consulte-nos antes de efetuar o seu pedido

MENU
Tosta de humus e abacate   5

Porridge de quinoa e sementes de chia  5
com fruta fresca

Taça de frutos vermelhos, granola caseira,  5,5
iogurte ou requeijão ou iogurte de soja  

Tosta de manteiga de amendoim, banana e mel          6

Seleção de pastelaria   6
Croissant, brioche, caracol, compota, manteiga 
e clotted cream

Tosta francesa com brioche, compota e manga           6

Quesadilla de ovo mexido, bacon,   6,5
pimentos e queijo

Quesadilla de frango, queijo,   7
curgete e cebolinho 

Muffin de limão e parmesão, abacate  8 
e salmão fumado

Salada César clássica   9
Alface com molho César, finas tostas com alho, 
anchovas e lascas de parmesão

Salada de abacate, pêssego, pepino, cebola     10
e requeijão do Santo da Serra

PAPAS DE AVEIA

Papas de aveia*    4

Manteiga de amendoim e compota*     4,5

Banana, nozes e mel de cana*      5

Maçã, canela e xarope de ácer*    5

Amêndoas, chocolate e iogurte*     5,5

* Alternativa, leite de soja, amêndoa ou de arroz

OVOS

Ovos escalfados, abacate e pão tostado  6,5
com azeite e alho

Ovos Benedict em bolo do caco e pancetta     7

Ovos estrelados, paprika, cebolinha, coentros,  7
pimenta da terra e tostas de brioche

Ovos fritos, cebolinho, coentros, kimuchi,   7,5
tomate, abacate, echalota, orégãos e pão pita
com alecrim 

Frittata de legumes e leitão crocante 7,5

Frittata de batata-doce, chouriço, cebola,   7,5
salsa e pimentos

Ovos estrelados, especiaria Madeirense,  8
cachaço vinha d’alhos esfiapado, cebolinha, 
salsa e tostas de brioche

DOCES

Panquecas com mel de cana   4,5

Panqueca sem glúten com fruta    5

Panquecas caramelizadas, fruta e gelado  5,5

Gaufre belga, gelado e fruta    6,5

O nosso bolo de bolacha e gelado de Amaretto 6,5

Sanduíche gelada de baunilha e manga  6,5

Gelados e sorvetes com bolacha caseira                                                                                                                                                                                                    
1 bola • 2 2 bolas • 3       3 bolas • 4,5

Um pastel de nata e uma bica  7

BEBIDAS
Chá 2,5

Chá gelado  3

Limonadas do dia 3,5

Sumos naturais 3,5

Batidos  3,5

TISANAS COM PRODUTOS 
DA NOSSA HORTA

Erva caninha  2,5

Pessegueiro inglês  2,5

Menta   2,5

BEBIDAS DE BARISTA

Café   1,5

Descafeinado  1,5

Café latte   2,5

Americano 2,5

Cappuccino 3

Chocolate quente  3

SANGRIA COPO | 1L

Branca   3 | 15

Tinta  3 | 15

Espumante    3,5 | 17

TERREIRO   13,5
Frittata de legumes e leitão crocante
O nosso bolo de bolacha e gelado de Amaretto  
Chá gelado 

SAUDÁVEL  16
Tosta de humus e abacate
Panqueca sem glúten com fruta
Taça de frutos vermelhos, granola caseira, iogurte 
ou requeijão ou iogurte de soja
Sumo natural

CLÁSSICO  19
Seleção de pastelaria: Croissant, brioche, caracol, 
compota e manteiga 
Ovos Benedict em bolo do caco e pancetta 
Panquecas caramelizadas, fruta e gelado
Limonada do dia


