MOJITO'S
Clássico · 9.50 | Morango ou Maracujá · 10.00
Rum branco, xarope de açúcar sumo de lima,
menta fresca e top soda
Daiquiri’s
Frozen · 9.50 | Tropical ou Morango · 10.00
Rum branco, licor Triple Sec, xarope de
açúcar e sumo de lima
Zombie · 12.00
Mistura de rums, licor de banana e
especiarias, lima, sumo de laranja & bitters
Edelflower Tea · 12.00
Gin, chá earl grey, xarope de açúcar, sumo
de lima e gengibre e licor elderflower
Mai Tai · 11.00
Mistura de rums, cointreau, sumo de lima,
xarope orgeat e bitters
Gin Fizz · 12.00
Gin, sumo de limão, xarope de açúcar
e top soda
Coronarita · 14.50
Margarita frozen com coronita
Pina Colada · 11.00
Rum branco, côco e ananás
Expresso Martini · 9.50
Vodka, licor de café, café e bitter de
cardamomo
The Shack Passion · 12.00
Vodka, licor passoã, puré de maracujá e
sumo de limão
Sollero · 12.00
Vodka, licor passoã, sumo de laranja,
baunilha e natas
Amaretto Sour · 10.00
Amaretto, vodka, lima, limão, xarope de
açúcar e albumina
Moscow Mule · 10.00
Vodka, sumo de lima, xarope de açúcar
e ginger beer
Long Island Ice Tea · 10.00
Vodka, rum, tequila, gin, triple sec,
xarope de açúcar, sumo de limão e coca cola
Margarita on-the rocks · 9.50
Tequila, Cointreau & sumo de lima
Chocolate delight · 12.00
Mistura de rums, licor de café e amêndoa,
chocolate e natas

SEM ÁLCOOL
Mojito · 7.00
Sumo de lima, xarope de açúcar, sumo de
maçã verde, menta fresca e top soda
San Francisco · 7.00
Laranja, ananás, maçã, morango, limão e
grenadine
Daiquiri de Morango e Pastilha · 8.00
Gelado de morango, sumo de limão, natas
e xarope de pastilha elástica

para partilhar
The bathtub experience · 90.00
1.2 l
Gin Hendricks, chá earl grey, sumo de
limão e gengibre e espuma de elderflower
Tropical Punch · 110.00
1.2 l
Rum, cachaça, mel, sumo de laranja e
limão e puré de maracujá
Pimms cup Jug · 55.00
1l

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 alergenios 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.

