@kokoqdl

PORTUGUÊS

UMA MANEIRA
DELICIOSA DE
COMEÇAR O DIA!
PEQUENO-ALMOÇO
Iogurte & Granola

6.50

Papas de Aveia ao Estilo Irlandês

9.00

Iogurte grego com fruta da época e granola caseira
Morangos, granola de frutos secos e mel

Pequeno-almoço Inglês Tradicional

Salsicha de porco, bacon, dois ovos
(cozinhados à sua escolha), tomate assado,
cogumelos, feijão em molho de tomate e torrada

13.00

Salmão Fumado & Abacate 	13.00

Servido em pão de centeio, com creme de queijo,
limão e ovos escalfados

Ovos Shakshuka 	11.00
Tomate, chili com alho, queijo feta, pimentos, cozinhado
no forno com ovos

Ovos Benedict KOKO		10.00
Muffin inglês, ovos escalfados, fiambre e molho hollandaise

PANQUECAS... SABEMOS QUE ADORA
As Clássicas

9.50

Red Velvet

9.50

Nutela

9.50

Panquecas, xarope de ácer, chantilly e frutos vermelhos

Framboesas e creme de menta

Banana, morangos e chantilly

CRIANÇAS
Iogurte Grego & Fruta Fresca (v)

4.00

Ovo sobre Torrada (v)

5.00

Mini Panquecas KOKO (v)

6.00

Ao seu gosto

Com Nutela, banana e chantilly

PASTELARIA DO DIA
Croissant	

2.75

Pastelaria Dinamarquesa

2.75

SconeTradicional

3.25

Pastel de Nata

2.00

Torrada com Manteiga & Compota	3.25

(Pão branco, integral, centeio ou sem glúten)

CAFÉ
Expresso

2.50

Machiatto

3.00

Meia de Leite

3.00

Galão

3.00

Mocha

3.00

Chocolate Quente

3.00

Babyccino

3.00

CHÁ
Inglês 	3.00
Earl Grey

3.00

Verde

3.00

Jasmine Star

3.00

Hortelã-pimenta

3.00

Menta Fresca

3.00

Camomila

3.00

Frutos Vermelhos & Hibisco

3.00

(V) Vegetariano (VG) Vegan
Se tiver uma alergia alimentar, pergunte à nossa equipa sobre os ingredientes de cada prato.
Nas nossas cozinhas temos procedimentos para o manuseamento dos alimentos de forma a
garantir a segurança dos nossos consumidores, no entanto não podemos garantir em absoluto
que os produtos não tenham entrado em contacto com outros alergénios que não fazem parte
da sua composição normal. Seja por contaminação cruzada ou omissão de terceiros. Todos
os preços em euros (€). IVA incluído nas taxas legais. Nenhum prato ou bebida, incluindo o
couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou se não for consumido. Temos
livro de reclamações.

