
massa fresca

todos os dias

PRATO + BEBIDA  
(água / limonada /chá caseiro / cerveja 20cl)

Pad Thai               7,95€
massa fresca salteada com camarão, 
frango, ovo frito, rebentos de soja 
e amendoim torrado num saboroso 
molho tailandês

Yakisoba               7,95€
massa fresca salteada com ovo, 
frango, camarão e vegetais temperados 
com molho de soja ao estilo japonês

Amai Udon Veggie              7,95€
massa fresca salteada com rebentos 
de soja, pak choi, amendoim torrado, 
bife de tofu com molho agridoce Amai

Caril de Frango Japonês              7,95€  
peito de frango panado à japonesa 
servido com arroz jasmim, salada 
e molho de caril amarelo

Cha Han de Frango e Camarão   6,95€
arroz jasmim salteado no wok com 
ovo, frango, camarão, chouriço 
e vegetais com molho de soja

Ramen Frango                8,95€
massa fresca em caldo de frango 
temperado com soja, peito de frango 
fatiado, rebentos de soja, pak choi 
e cebola frita

Frango Teriyaki                6,95€
cubos de frango e vegetais 
salteados em molho teriyaki 
servidos com arroz jasmim

Salada de Frango Crocante          7,95€
mistura de alfaces com peito de 
frango panado à japonesa, pepino, 
tomate cereja e massa fresca frita 
com molho de gengibre

Segue-nos no instagram e facebook @noodlisboa
Vegetariano ou com opção vegetarianaTodos os preços incluem IVA de acordo com as 

taxas legalmente definidas. Este estabelecimento 
tem Livro de Reclamações.
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