
2,30 €
6,00 €
11,90 €

VINHOS
BRANCOS

Vinho da casa
Quinta da Lapa — Lisboa
A frescura agradável das  
notas citrinas e tropicais.

Copo 
Jarro 0,5L

Jarro 1L

10,90 €Terras de Estremoz — Alentejo
A excelente relação qualidade-preço.

14,90 €Loboseiro — Douro
O vinho de quinta do Douro.

14,90 €Aluzé
Quinta do Pessegueiro — Douro
A elegância do Douro.

TINTOS

Vinho da casa
Quinta da Lapa — Lisboa
Guloso e fácil, generoso na fruta  
madura e especiarias doces.

2,30 €
6,00 €
11,90 €

10,90 €

14,90 €

Copo 
Jarro 0,5L 

Jarro 1L

Terras de Estremoz — Alentejo
A excelente relação qualidade-preço.

Aluzé
Quinta do Pessegueiro — Douro
A elegância do Douro no tinto.

14,90 €Subsidio
Lima Mayer — Alentejo
O vinho agradável e redondo.
Fácil e guloso de beber.

14,90 €Nana
Quinta da Lapa — Lisboa
Um fenómeno.  
Agrada a todos os gostos.

VERDE

Pouco Comum
Quinta da Lixa — Minho
O “nosso“ verde

13,50 €

ROSÉS

Lima Mayer — Alentejo
Um rosé a sério. Grande qualidade  
e carácter impar.

8,70 €
12,50 €

0,375L
0,75L

Mateus Rosé — Douro
O rosé que dispensa apresentações. 
A grande versatilidade de um sedutor, 
leve, jovem e fresco.

8,70 €
12,50 €

0,375L
0,75L

Les Seigneurs
Saint Maure — Vinho da Provence
Zona de onde provêm os melhores rosés 
do mundo, vinho moderno com cor 
alaranjada ténue, aromas ricos e variados 
com uma vivacidade agradável.

14,00 €

SANGRIAS

Tinta/ Branca
Combinação de vinho tinto ou branco, 
ginger ale, frutas frescas, triple seco, 
sumo de limão e canela

9,00 €
12,95 €

Jarro 1 L
Jarro 2,4L

Espumante com frutos vermelhos 14,15 €Jarro 1L

CERVEJAS
Saporo Japonesa 3,20 €

Tiger Malaia 2,80 €

Singha Tailandesa 2,80 €

Sagres 33cl Portuguesa 2,20 €

Sagres Preta 33cl Portuguesa 2,20 €

BAR
Whisky Novo
Jameson, Famous Grouse,  
William Lawson’s

3,50 €

Martini Bianco / Rosso 3,20 €

Licor Beirão 2,50 €

Moscatel 2,65 €

Ginjinha 2,10 €

Tequila, Triple Sec 3,20 €

food for soul



COCKTAILS
Caipirinha
cachaça ou vodka ou rum ou vodka black ou 
licor beirão e  lima ou frutos vermelhos ou fruta 
da estação

5,50 €

5,60 €

Mojito
 rum, lima, açúcar, menta e 7up

5,50 €

Blue Lagoon
vodka, blue curacao, sourmix e 7up

6,30 €Long Island Ice Tea
vodka, tequila, rum, gin, triple sec, sourmix  
e coca-cola

5,60 €Sex on the Beach
vodka, licor de pêssego e sumo de laranja

5,50 €Margarita
tequila, triple sec e sourmix

5,50 €Margarita Sunrise
 tequila, sumo laranja, triple sec e grenadine

5,15 €Gin Tónico Nood
 gin, zimbro, estrela de aniz, casca de limão, 
 casca de laranja e água tónica

5,50 €Pina Colada
rum, sumo de abacaxi, creme de côco

4,80 €Long Drink
vodka cola ou rum cola ou vodka laranja

PARA PETISCAR
Nood Cheese Melts
queijo edam panado à japonesa,  
servido com maionese sakana

4,75 €

Ebikatsuo
camarões tigre panados à japonesa, 
servidos com molho sakana

4,15 €
7,35 €

2 un
4 un

Spring Rolls
crepes chineses vegetarianos, fritos  
e servidos com molho sweet chilli

3,25 €

Edamame
feijões de soja cozidos a vapor,  
temperados com flor de sal (opção picante)

3,85 €

Tebasaki
asinhas de frango marinadas em alho 
e óleo de sésamo, fritos e servidas com 
molho sweet chilli

3,35 €

SUMOS
Essencial
deliciosa mistura de maçã e laranja.

2,95 €

Zest
refrescante sumo de maçã com um  
toque de lima.

2,95 €

Raw
laranja, cenoura, pepino e maçã. 
Um sumo para purificar o corpo.

3,15 €

Beta
cenoura e laranja. 
Uma óptima fonte de beta carotina  
e vitamina C.

2,95 €

Exótico
manga, maçã e laranja. 
Uma verdadeira experiência tropical.

3,15 €

Mint
maçã e menta.  
Uma combinaçāo refrescante.

2,95 €

Ginco
cenoura com um toque de gengibre. 
Uma experiência revitalizante.

2,95 €

Vita
perfeita combinaçāo de maçã e cenoura.

2,95 €

ÁGUAS E REFRIGERANTES
Água Mineral (Luso 0,25/0,50L) 1,75 €/2,40€

Água Mineral com gás (Luso Fresh 0,25L)

Fanta, 7up

1,75 €

1,75 €

Coca-cola, Coca-cola Zero (Lata) 1,75 €

Ice Tea Natural 
Chá verde ou menta

1,75 €

Limonada Natural com gengibre 1,75 €

CAFÉS E CHÁS
Café, Descafeinado 1,00 €

Abatanado 1,10 €

Meia de Leite 1,30 €

Cappucino 1,85 €

Super Fruit Tea
Earl Grey, Verde Mao Feng,  
Camomila, Llimão e Gengibre

1,85 €

Todos os preços incluem IVA de acordo com as taxas legalmente definidas.  Este estabelecimento tem Livro de Reclamações.Vegetariano


