SANDES
Delicie-se com a vasta gama de sandes que temos para
lhe oferecer, em baguete ou em pão de cereais,
confecionadas no momento com:
1.

Panado - Panado de porco, alface e tomate

3,00 €
3,00 €
Carne Assada - Lombo de porco assado, alface, tomate e maionese
3,00 €
Frango - Frango desfiado, alface, tomate e maionese
3,00 €
Atum - Atum, ovo cozido, alface, tomate e maionese
3,00 €
Mista – fiambre, queijo alface, tomate e maionese
3,00 €
Tropical - Frango desfiado, ananás, alface, tomate e maionese
3,00 €
Serrana - Presunto, queijo fresco, alface, tomate, e orégãos
3,00 €
Pasta de Frango - Pasta de frango, alface, cenoura, milho, tomate e ovo cozido
3,50 €
Pasta de Atum - Pasta de atum, alface, cenoura, milho, tomate e ovo cozido
3,50 €
Delícias do Mar - Pasta de delícias do mar, alface, cenoura, milho, tomate e ovo cozido 3,50 €
Club - Bacon estaladiço, queijo, fiambre, ovo cozido, alface, tomate e maionese
3,50 €

2. Ovo - Ovo cozido, alface, tomate e maionese
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Grelhadas
13. Peito de frango grelhado, queijo brie fundido e cogumelos
14. Lombo de porco grelhado, bacon, cogumelos e molho de mostarda

3,50 €
3,50 €

CACHORROS
15. Cachorro - Salsicha alemã, batata palha, mostarda e ketchup

2,50 €

16. Cachorro Especial - Salsicha alemã, cenoura ralada e cebola frita, batata palha,

maionese, mostarda e ketchup

3,50 €

BIFANAS/PREGOS
17. Bifana – Bife de Porco no pão

2,50 €

18. Bifana Especial Bife de Porco com ovo estrelado, queijo, alface,

tomate e cebola no pão
19. Prego – Bife de vaca

3,50 €
3,00 €

20. Prego Especial Bife de Vaca com ovo estrelado, queijo, alface,

tomate e cebola no pão

OPÇÃO MENU (C/ BATATA FRITA E BEBIDA): + 2,00 €

4,00 €

TOSTAS
A FUN & FOOD tem para si uma mistura de pão quente com os ingredientes mais variados, para
qualquer momento do dia.
21. Queijo

3,50 €
3,50 €
23. Mista
4,00 €
24. Frango - Pasta de frango, tomate e ovo cozido
4,50 €
25. Atum - Pasta de Atum, tomate e ovo cozido
4,50 €
26. Delícias do Mar - Pasta de delícias do mar, tomate e ovo cozido
4,50 €
27. Veggie - Cogumelos, tomate e queijo, orégãos e maionese
5,00 €
28. Carne Assada - lombo de porco assado e queijo brie, tomate e maionese 5,00 €
29. Especial Frango- Frango grelhado, bacon, queijo brie, tomate e maionese 5,00 €
30. Especial Atum- Tomate, atum, queijo mozarela e orégãos
5,00 €
31. Fun - Tomate, frango, queijo mozarela, orégãos e banana
5,00 €
22. Fiambre

HAMBURGUER NO PÃO
32. Simples - Hambúrguer com alface, tomate, cebola

3,00 €
3,25 €
34. Duplo cheese - Hambúrguer duplo com alface, tomate, cebola, queijo, maionese e ketchup4,00 €
35. Triplo cheese - Hambúrguer triplo com alface, tomate, cebola, queijo, maionese e ketchup4,75 €
36. Cheese bacon - Hambúrguer duplo com queijo, bacon estaladiço e ketchup
3,50 €
37. Chiken - Hambúrguer de frango crocante com alface, tomate, cebola e maionese
3,00 €
38. Veggie - Hambúrguer Vegetariano com alface, tomate
3,00 €
33. Cheese - Hambúrguer com alface, tomate, cebola, queijo, maionese e ketchup

Junta o teu ingrediente favorito aos nossos hambúrgueres suculentos e transforma-os numa refeição
deliciosa.
Cebola, Cogumelos, Tomate, Ovo Estrelado, Bacon, fiambre, Queijo, Ananás
Ingrediente extra: 0,50 €

HAMBURGUER NO PRATO
Os nossos hambúrgueres são feitos de pura carne de vaca, grelhados no momento e servidos no prato
acompanhados de batatas fritas, arroz ou salada.
39. Hambúrguer de vaca grelhado
40. Hambúrguer de vaca com molho natas e cogumelos
41. Hambúrguer de vaca com ovo estrelado e molho

5,50 €
5,50 €
5,50 €

OPÇÃO MENU (C/ BATATA FRITA E BEBIDA): + 2,00 €

SALADAS
Muitas opções de saladas todas ao mesmo preço, para que desfrute de uma refeição saudável.

5,50 €

1º Passo - Escolha a Base

2º Passo - Escolha a salada

ou

Escolha 5
Ingredientes

3º Passo - Escolha o molho

45. Atum, abacaxi, milho, cenoura e ovo cozido
46. Camarão, delicias do mar, ovo cozido, cenoura e milho
47. Frango desfiado, abacaxi, milho, queijo e cenoura
48. Presunto, tomate, azeitonas pretas, queijo fresco, croutons e
orégãos
49. Fiambre, abacaxi, pêssego, queijo fresco e nozes
50. Maçã, banana, queijo fresco, mel e nozes

Frutas: Ananás, banana, maçã, pêssego, laranja
Vegetais: Azeitonas Pretas, Cebola, Cebola estaladiça, Cenoura
Ralada, Cogumelos, Milho, Pimentos, Tomate, Tomate cherry
Peixe e marisco: Atum, Camarão, Delicias do mar, Salmão
fumado,
Carne: Frango desfiado, Frango grelhado, Lombo de porco
Ovos, charcutaria e queijos: Ovo cozido, Bacon, fiambre,
Presunto, Queijo brie, Queijo, Queijo fresco, Queijo feta
Croutons

Maionese, Vinagreta, Molho Cocktail

Especiais:
52. Massa, Frango, tomate cherry, mix de pimentos grelhados mozes e coentros
53. Massa, cogumelos frescos, tomate cherry, mix de pimentos grelhados e queijo feta
54. Alface, frango desfiado, milho, cenoura, abacaxi, pêssego, maçã, laranja e nozes
55. Alface, tomate, cenoura, ovo cozido, azeitonas pretas, bacon estaladiço, queijo fresco,
frango grelhado e croutons

6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €

OMELETES
56. Queijo – Com Batatas Fritas e Salada
57. Fiambre – Com Batatas Fritas e Salada
58. Mista - Com Batatas Fritas e Salada
59. Cogumelos - Com Batatas Fritas e Salada
60. Camarão - Com Batatas Fritas e Salada

5,00 €
5,00 €
5,50 €
5,50 €
6,50 €

OUTROS PRATOS
61. Alheira com ovo estrelado, Batatas Fritas, Arroz e Salada
62. Bitoque de Porco com Batatas Fritas, Arroz,
Ovo estrelado e Salada
63. Bitoque de Vaca/Frango com Batatas Fritas, Arroz,
Ovo estrelado e Salada
64. Bifinhos com natas e cogumelos com Batatas Fritas, Arroz
e Salada
65. Filetes de Pescada com Batatas Fritas, Arroz e Salada

ACOMPANHAMENTOS
Dose batatas fritas
Arroz Branco
Dose Salada Mista

pequena – 1,00 €
pequena – 1,00 €
pequena – 1,00 €

média - 1,50 €
média - 1,50 €
média - 1,50 €

Grande – 2,00€
Grande – 2,00€
Grande – 2,00€

MENUS FUN KIDS
MENU 1
Hambúrguer simples
Hambúrguer com queijo
Cachorro simples
Nuggets de frango/pescada

MENU 2
Hambúrguer
Hamburguer com queijo
Bifinho de Porco/Vaca/Frango
Nuggets de frango/pescada

Batatas Fritas

Bataas Fritas e Arroz

Sumo/Refrigerante/Água

Sumo/Refrigerante/Água

3,75 €

4,25 €

5,50 €
5,00 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €

