Ramen de Miso com Porco Chashu 13,00€
massa fresca em caldo temperado com miso
branco e aromatizado com alho, servido
com barriga de porco chashu, pak choi,
rebentos de soja, cebolete e nitamago

Ramen de Vegetais 9,80€
massa fresca em caldo de vegetais
temperado com soja e aromatizado com alho,
servido com bife de tofu, pak choi, cogumelos,
coentros, cebolete e rebentos de soja

Ramen de Frango 11,85€
massa fresca em caldo temperado
com soja e aromatizado com alho,
servido com peito de frango, pak choi,
rebentos de soja, cebolete e nitamago
Ramen de Caril
Tailandês 14,50€

Ramen de Frango
e Chilli 12,50€

massa fresca em caldo de
frango com pasta de caril
vermelho e leite de coco,
servido com salmão ao vapor,
salada de pimentos, coentros,
raspas de lima e chillis

massa fresca em caldo temperado
com molho picante e aromatizado
com alho, servido com peito
de frango, pak choi, rebentos
de soja, cebolete, malagueta
vermelha e nitamago

Yakitori Ramen 12,50€
massa fresca em caldo de frango,
temperado com molho de soja,
servido com espetadas de frango
em molho teriyaki, couve coração,
pak choi, cebolete e nitamago

Tantanmen Ramen 13,00€
massa fresca em caldo de frango temperado com pasta de sésamo, servido com
carne picada de porco (estilo japonês), milho doce, pak choi, cebolete e nitamago

PEDE O TEU
PARA LEVAR
picante

muito picante

@noodlisboa

opção vegetariana ou vegan
Consulte-nos para opções sem glúten. Todos os preços incluem IVA de acordo com as taxas legalmente definidas. Este estabelecimento tem Livro de Reclamações.

Gua Bao de Porco 4,95€

Gua Bao Vegan 4,95€

pão Tailandês cozido a vapor com
barriga de porco chashu, molho
Hoisin, alface e pickles Japoneses

pão Tailandês cozido a vapor com
puré de edamame, alface , molho
Hoisin e pickles Japoneses

Tebasaki 3,65€

Spring Roll 3,65€

Ebikatsuo 4,35€/ 7,45€

asinhas de frango fritas marinadas
em alho e óleo de sésamo, servido
com molho sweet chilli

crepes chineses vegetarianos, fritos
e servidos com molho sweet chilli

camarões tigre panados à japonesa,
servidos com molho Sakana

Nood Cheese Melts 4,85€

Yakitori 3,65€

Edamame 3,95€

queijo edam panado à Japonesa,
servidos com maionese Sakana

espetadas de frango servidas com
molho teriyaki

feijões de soja cozidos
a vapor

Chahan 9,45€

Salmão Teriyaki Don 11,95€

Caril Amarelo de Frango Katsuo 9,85€

arroz jasmim salteado no wok com
ovo, frango, camarão, vegetais diversos
chouriço e temperado com soja do
Nood (ou tamari sauce)

arroz jasmim, ﬁlete de salmão corado
e servido com legumes salteados
e molho Teriyaki (ou tamari sauce)

peito de frango panado à japonesa,
servido com arroz jasmim, malagueta,
salada e molho de caril amarelo
Oriental

Chahan de Vegetais 9,25€

Caril Vermelho com Frango 10,25€

arroz jasmim salteado no wok com
ovo, vegetais diversos, bife de tofu
e temperado com soja do Nood

caril vermelho caseiro tailandês
com leite de côco, vegetais
diversos e frango

Gyozas de Galinha ou Vegetais
(3 /5 und) 3,95€ / 5,45€
raviolis japoneses cozidos ao vapor
e corados servidos com molho de
gyoza, de soja e alho

(opção vegetariana disponível)

Yaki Soba 9,15€

Soba de Vegetais 9,15€

escolhe a tua massa — noodles ou udon
— e o teu molho — soba ou teriyaki —
salteada no wok com ovo, frango, camarão
e vegetais diversos, temperado com a soja
do Nood e guarnecida com sementes de
sésamo, cebola frita, benishoga e cebolete

escolhe a tua massa — noodles ou udon —
e o teu molho — soba ou teriyaki — salteada no
wok com bife de tofu, ovo, pak choi, cogumelos
parisienses e outros vegetais temperado com
o soja do Nood e guarncida com sementes de
sésamo, cebola frita, benishoga e cebolete

Pad Thai Nood 9,35€

Amai Udon 9,15€

massa fresca tagliatelle com camarão,
frango, vegetais guarnecido com
coentros e amendoim, regado
com molho tailandês

massa udon salteada no wok com
vegetais, amendoim torrado e bife
de tofu, regada com molho amai
e guarnecida com lima

Salada de Frango Crocante 7,95€
mistura de alfaces, com peito de frango panado
à japonesa, guarnecida com pepino tomate cherry,
cebola roxa, massa fresca frita e regado com molho
de gengibre
Salada de Tofu 7,75€
mistura de alfaces com bife de tofu, guarnecida com
pepino, tomate cherry, cebola roxa, massa fresca frita
e regado com molho de gengibre

Cheesecake de Frutos
Silvestres e Limão 3,40€
base de bolacha com cobertura
de frutos silvestres e limão
Bolo de Chocolate 3,80€
semi frio de chocolate

Legumes Salteados 1,50€

Arroz Chao Chao 3,50€

Massa Udon 3,00€

mistura de legumes diversos salteados
no wok e temperados com soja e alho

arroz jasmim salteado no wok
com ovo e legumes

massa udon cozida ao natural

Saladinha do Nood 1,50€

Arroz Jasmim 1,50€

Gua Bao (und) 1,50€

mistura de alfaces, tomate, pepino
e cebola roxa, temperada com molho
de gengibre

arroz jasmim cozinhado ao natural

pão Tailandês cozido a vapor

Massa Fresca Soba 2,00€

Porco Chashu (3 fatias) 1,50€

massa fresca cozida ao natural

barriga de porco corada

Vegetariano

Picante

Muito Picante

Consulte-nos para opções sem glúten.
Todos os preços incluem IVA de acordo com as taxas legalmente
definidas. Este estabelecimento tem Livro de Reclamações.

Vê o nosso menu de ramen

