BITES
SOPA VICHYSSOICE
Sopa de alho-francês e batata, servida quente com pão tradicional
4€
ASAS DE FRANGO COM PIRI PIRI, SAL & PIMENTA (9 UNI)
Molho de pimenta extra picante, molho de natas azedas
9.50€
NACHOS (V) (SG)
Guacamole, salsa de tomate e jalapeño,
natas azedas
6€
CHAMUÇAS VEGETARIANAS (9 UNI)
Com molho sweet chili de ananás
6.50€

(V)

PANADOS DE BACALHAU CROCANTES
Com molho tártaro e limão
9€

SALADAS
SALADA COBB
Peito de frango, bacon crocante, pêra abacate, ovo cozido, tomate cherry,
alface romana, croutons e molho queijo Parmigiano
ENTRADA 9€ | PRATO PRINCIPAL 14.50€
FIOR DI LATTE MOZZARELLA COM PRESUNTO CURADO DO ALGARVE
(SG)
Salada de mozzarella fresca, presunto curado da serra, tomates cherry, manjericão e molho pesto
ENTRADA 9.50€ | PRATO PRINCIPAL 15€
SALADA SUPERFOOD (V)
Abacate, cebola roxa, tomates, mix de alfaces, rúcula, beterraba, croutons,
quinoa e vinagrete de nozes
ENTRADA 7€ | PRATO PRINCIPAL 13€

PRATOS PRINCIPAIS
THE MAG BURGER
Hambúrguer duplo de queijo, rúcula, molho especial Mag & batatas fritas
14.50€
HAMBÚRGUER DE FRANGO MAG CAJUN
Peito de frango temperado cajun, alface romana, tomate, guacamole & batatas fritas
13.50€
HAMBÚRGUER BBQ
Hambúrguer duplo, alface romana, tomate, bacon, molho BBQ & batatas fritas
14.50€
HAMBÚRGUER VEGAN MAG (VEGAN)
Hambúrguer de grão e falafel, alface romana crocante, guacamole, tomate & batatas fritas
13€
[ Adicione: Bacon · 2€ | Cogumelos salteados · 1€ | Ovo estrelado · 2€ | Queijo · 2€ ]
CARIL DE FRANGO
Especiarias tostadas, leite de coco, cebola, pimentos, arroz de coentros, pappadoms
e pão Naan
18€
PAPPARDELLE RAGU
Massa pappardelle com ragoût de novilho cozido lentamente e Parmigiano Reggiano
14€
MASSA ORECCHIETTE
Massa orecchiette com legumes mediterrânicos, mozzarella e molho de tomate
13€

SABORES ALGARVIOS
CATAPLANA DE PEIXE (PARA 2) (SG)
Seleção de peixe local e amêijoas, coentros, tomates, cebola,
pimentos e batata
42€
42€

CATAPLANA DE FRANGO (PARA 2) (SG)
Frango com amêijoas, camarão, pimentos, cebola, coentros,
batata e piri piri
38€
38€

ARROZ DE PATO (SG)
Pato corado, arroz de chouriço, alho francês, cenoura,
cebola, alho, salada da Q Farm e laranja
19€
19€

CAMARÃO TIGRE GRELHADO (SG)
Piri piri, alho e limão, arroz basmati e legumes da Q Farm salteados
23€
BIFE À PORTUGUESA (SG)
Bife de novilho com ovo a cavalo, presunto e batatas salteadas
22€
22€

ROBALO (SG)
Filete de robalo grelhado, legumes assados, arroz de coentros
e limão
19€
19€

23€

SOBREMESAS
FONDANT DE CHOCOLATE
Com morangos, hortelã e gelado de nata
6€
TARTELETE DE MAÇÃ E CARAMELO
Com crumble de granola de aveia, noz e gelado de baunilha
5€
PASTEL DE NATA MAG
Com gelado de café
5.50€
FRUTAS FRESCAS (V) (SG)
Frutas frescas da época
5€
GELADO & SORVETES
Seleção do dia
3€ cada bola

(V) Vegetariano

Vegan

(SG) Sem Glúten

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. A dose de todos os espirituosos e licores é de 5 cl por porção. 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.

