
ENTRADAS

3 unidades / 5 unidades
raviolis japoneses cozidos ao vapor e corados,
servidos com molho de gyosa de soja e alho

Gyosas de Galinhas ou Vegetais 4.45 / 5.95 €

2 unidades / 4 unidades
camarões tigre panados à japonesa
servidos com molho Sakana

Ebikatsuo 4.85 / 7.95 € Gua Bao de Porco 5.45 €

pão Tailandês cozido a vapor com barriga de porco 
chashu, molho Haisin, alface e pickles japoneses

Gua Bao Vegan 5.45 €

pão Tailandês cozido a vapor, 
berigenla sumiso, molho sweet 
chilli e pickles Japoneses

Edamame 4.60 €

feijões de soja cozidos a vapor

Gua Bao de Frango 5.45 €

pão Tailandês cozido a vapor, 
frango katsuo e slaw de couve

Yakitori 4,40 €

espetadas de frango servidas 
com molho Teriyaki

Arroz Chao Chao 3.50€

arroz jasmin salteado no wok 
com ovo e legumos diversos

Tebasaki 4,80 €

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

Legumes Salteados 3.45 €

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

Saladinha do Nood 2.35 €

mistura de alfaces, tomates, 
pepino e cebola roxa, temperado 
com molho de gengibre

Salada de Frango Crocante ou Tofu * 8.95 €

mistura de alfaces com peito de frango panado à japonesa, guarnecida com pepino, 
tomate chucha, cebola roxa, massa fresca frita e regado com molho de gengibre
*versão com bife de tofu

Spring Roll 4,40 €

crepes chineses vegetarianos fritos 
e servidos com molho sweet chilli



pratos de arroz

ramen

Caril Vermelho com Frango 11.75 €

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

Chan Han de Vegetais 10.75 €

arroz jasmin salteado no wok com 
ovo, vegetais diversos, tofu grelhado 
e temperado com soja do Nood

Salmão Teriyaki Don 12.95 €

arroz jasmin, filete de salmão 
corado e servido com molho Teriyaki 
e legumes salteados

Chan Han 10.95 €

arroz jasmin, salteado no wok com ovo, 
frango, camarão, chouriço e vegetais diversos, 
temperado com soja do Nood

Caril Amarelo com Peito de Frango Panado 11.35 €

peito de frango panado à japonesa servido com 
arroz jasmin, molho de caril amarelo caseiro e salada

Ramen de Frango / ou Frango Chilli * 13.10 €

massa fresca em caldo temperado com soja e 
aromatizado com alho, servido com peito de frango, 
espinafre, rebentos de soja, cebolete e nitamago
*versão picante com malaguetas

Ramen de Vegetais 11,30 €

massa fresca em caldo vegetariano 
com miso, servido com shitake, 
espinafre, beringela e cebolete

Thai Curry Ramen 14,50 €

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

Yakitori Ramen 12,50 €

massa fresca em caldo de frango, temperado 
com molho teriyaki, couve coração, couve 
rouxa, cebolete e nitamago

Miso Ramen 13,75 €

massa fresca em caldo temoerado com mistura de misos,  com 
porco chashu, aromatizado com alho e servido com barriga de 
porco chashu, espinafre, cogumelos, cebolete e nitamago

pratos de arroz

arroz jasmim salteado no Wok com ovo, frango, 
miolo de camarão, chouriço e vegetais diversos, 
temperado com soja do Nood

Chan Han 10,95 €

arroz Jasmim salteado no Wok com 
ovo,vegetais diversos, tofu grelhado e 
temperado com soja do Nood

Chan Han de Vegetais 10,75 €

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

Caril Amarelo com Peito de Frango Panado 11,35 €

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

Caril Vermelho com Frango 10,75 €

tigela com arroz Jasmim, filete de 
salmão corado e servido com molho 
Teriyaki e legumes salteados

Salmão Teriyaki Don 10,75 €

ramen

massa fresca em caldo vegetariano 
com miso, servido com shitake, 
espinafre, beringela e cebolete 

Ramen de Vegetais 11,30 €

massa fresca em caldo temperado com soja e 
aromatizado com alho, servido com peito de frango, 
pakchoi, rebentos de soja, cebolete e nitamago 
(versão picante com malaguetas)

Ramen de Frango / ou Frango Chilli 13,10 €

massa fresca em caldo temperado com miso branco e 
aromatizado com alho, servido com barriga de porco 
Chashu, pakchoi, rebentos de soja, cebolete e nitamago

Ramen de Miso com Porco Chashu 13,75 €

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 chilli

Thai Curry Ramen 14,50 €

massa fresca em caldo de frango, temperado 
com molho de soja, servido com espetadas 
de frango em molho teryaki, couve coração, 
pack choi, cebolete e nitamago

Yakitori Ramen 12,50 €

Delicious



NA WOOK

Amai Udon 10.15 €

massa Udon salteada no wok com vegetais, 
amendoim torrado e tofu frito, regada com 
molho Amai e guarnecida com lima

Soba de Vegetais 10.15 €

massa fresca salteada na wok com ovo, espinafre, 
cogumelos parisienses e outros vegetais, bife de tofu 
temperado com molho de soja do Nood e guarnecida 
com sementes de sésamo, cebola frita e Benishoiga*

Yaki Soba 10.65 €

massa fresca salteada na wok com ovo, 
frango, camarão e vegetais, temperado 
com soja do Nood e guarnecida com 
sementes de sésaamo, cebola frita, 
cebolete e Benishoga*

Pad Thai do Nood 11,85 €

massa fresca com camarão, frango, alho francês, amendoim 
torrado, guarnecido com coentros, pó de amendoim, rebentos 
de soja, lima e malagueta fresca, regado com molho tailandês

sobremesas

Semi Frio de Chocolate 3.80 €

semi frio de chocolate

Salada de Frutas Sake no Binks 3.80 €

salada de frutas da época marinada com sake

Cheesecake de Frutos Silvestres 4,40 €

base bolacha com queijo creme, cobertura 
de frutos silvestres e limão



bebidas

Águas e Refrigerantes

Castelo Fina  1,90 €

250 ml

Luso  2,40 €

500 ml

Coca - Cola  2,50 €

Coca - Cola Zero  2,50 €

Bebidas Quentes

Chá do dia  2,50 €

Abatanado  1,10 €

Expresso  1 €

Capuccino  2,15 €

Tiger  3,20 €

Singapura

Cervejas

Saigon  3,20 €

Vietname

Japonese Rice Beer  3,50 €

Portugal

Tsing Tao  3,20 €

China

Sagres  2,20 €

Portugal

Sagres Preta  2,20 €

Portugal

Caipiroska  6,25 €

lima, açucar e vodka

Cocktails

Caipisaké  6 €

lima, açucar e sake

Mojito  6,10 €

rum, lima, açucar, menta e 7Up

Caipirinha  6,15 €

lima, açucar e cachaça

Gin Tónico  6,50 €

gin, zimbro, estrela de aniz, casca de 
limão, casca de laranja e água tónica

Kamikase  6,35 €

vodka, triple sec e lima

Nood’s Tikka  9,75 €

vodka, lima, xarope de açucar, 
hortelã e ginger beer

Exótico  3,30 €

manga, maçã e laranja. 
uma verdaddeira experiência tropical

Sumos Naturais

Essencial  3 €

deliciosa mistura de maçã e laranja

Zest  3 €

refrescante sumo de maçã com toque de lima

Mint  3 €

maçã e menta.
uma combinação refrescante

Beta  3 €

cenoura e laranja.
uma óptima fonte de beta carotonina e vitamina C

Vita  3 €

perfeita combinação de maçã e cenoura

Limonada Caseira  2,10 €

Limonada Caseira  2,10 €

com gengibre

bebidas

Abatado 1,10 €

Bebidas Quentes

Chá do dia 2,50 €

Expresso 1 €

Capuccino 2,15 €

Cerveja

1927 Super Bock
Portugal

3,80 €

Tsingtao
China

3,20 €

Tiger
Malasia

3,20 €

Singha
Malasia

3,20 €

Sagres
Portugal

2,20 €

Sagres Preta
Portugal

2,20 €

Luso
500 ml

2,40 €

Águas e Refrigerantes

Luso Fresh
250 ml

1,90 €

Coca-Cola 2,50 €

Coca-Cola Zero 2,50 €

Sumos Naturais

Zest - Refrescante sumo de 
maçã com toque de lima 3€

Essencial - Deliciosa mistura 
de maçã e laranja 3 €

Exótico - Manga, maçã e laranja. 
Uma verdaderia experiência tropical 3,30 €

Mint - Maçã e menta.
Uma combinação refrescate 3 €

Beta - Cenoura e laranja. Uma óptima 
fonte de beta corotina e vitamina C. 3 €

Vita - Perfeita combinação 
de maçã e cenoura 3 €

Limonada Caseira 2,10 €

Limonada Caseira 
com Gengibre 2,10 €

6,10 €

6,00 €

6,25 €

6,15 €

6,50 €

6,35 €

6,35 €

Cocktails

Mojito
rum, lima, açúcar, menta e 7up

Caipisaké
Lima, açúcar e sake

Caipiroska
Lima, açucar e vodka

Caipirinha
Lima, açúcar e cachaça 

Gin Tónico
Gin, Zimbro, estrela de aniz, casca de 
limão, casca de laranja e água tónica

Kamikase
Vodka, triple sec e lima

Nood´s Tikka
Vodka, lima, Xarope de açúcar, 
hortelã e ginger beer

Aluzé  14,90 €

Branco, Quinta do Pessegueiro

Vinhos / Sangrias

Nana  14,90 €

Tinto Lisboa, 750 ml

Terras de Estremoz  10,90 €

Tinto Alentejo

Lima Mayer  12,50 €

Rosé

Quinta da Lapa  2,90 €

Branco / Tinto, Lisboa - copo

Ginjyo Sake  5,50 €

15 cl

Sangria 10,75 €

Tinta / Branca, 1 lt

Sangria Espumante  15,50 €

1 lt


