HORÁRIO – TIMETABLE
Domingo a quinta

10H00 – 24H00

Sunday to Thursday

Sexta e sábado

10h00 – 01h00

Friday and Saturday

CONSUMO OBRIGATÓRIO
Obligatory consumption
Não aplicável a hóspedes do hotel
Not applicable to hotel Guests

Sextas e sábados

21h00 – 01h00

Friday and Saturday

As nossas ementas podem conter os seguintes alergénicos: ovos, leite,
soja, dióxido de enxofre e sulfitos, crustáceos, peixe, frutos de casca rija,
moluscos, cereais que possam conter glúten, aipo, amendoins,
mostarda, sésamo e tremoços.
Agradecemos que nos informe, caso tenha alguma sensibilidade
aos produtos indicados.

Iva incluído à taxa em vigor.
Os preços indicados são em euros em vigor desde 07/06/2019
Vat included at the prevailing legal rate.
The prices are quoted in euros valid from 07/06/2019

Sopas / Soups
Creme de Legumes

3,00 €

Vegetables cream soup

Sopa de Tomate

3,00 €

Tomato Soup

Sopa fria de Abacaxi e Malagueta

4,00 €

Cold Pineapple and Chilli Soup

Saladas / Salads
Salada de Pato e Alface Roxa com Toranja e
Abacate

7,00 €

Salada de Mozzarella de Búfala com Pesto de
Manjericão e Pinhões

7,00 €

Salada de Alfaces com Fruta Tropical e
Pistachos

7,00 €

Duck and Purple Lettuce Salad with Grapefruit and Avocado

Buffalo Mozzarella Salad with Basil Pesto and Pine Nuts

Lettuce Salad with Tropical Fruit and Pistachio

Salada de Atum à Portuguesa
Tuna Salad

8,50 €

Sandwiches e Snacks
Torrada de Pão saloio ou Pão de forma

3,00 €

Toast

Tosta de Queijo/Fiambre

3,50 €

Cheese/Ham sandwich

Cachorro

6,50 €

Hotdog

Baguete de Atum Tataki com Mostarda e Mel

6,50 €

Tataki Tuna Baguette with Mustard and Honey

Club Sandwich Clássico

6,50 €

(chicken, lettuce, bacon, tomato and egg)

Prego no pão

7,00 €

Steak sandwich

Wrap de Frango panado com molho de Tomilho e Lima

8,00 €

Breaded Chicken Wrap with Thyme and Lime Sauce

Francesinha Cidnay
Cidnay “Francesinha”

12,00 €

Hamburgueres / Burguers
Cheeseburger vegetariano

7,50 €

Cheeseburger with vegetarian hamburger

Hambúrguer de carne dos Açores em Bolo
Lêvedo

8,50 €

Hambúrguer de Salmão e Endro

9,00 €

Azores Beef Burger in Yeast Cake

Salmon and Dill Burger

Suplementos / Side Dishes
Batata frita (Dose)

2,00 €

French fries

Salada Mista (Dose)
Mixed salad

2,50 €

Sobremesas / Desserts
Scones (Dose)

3,00 €

Quarteto de Frutas laminada

4,50 €

Fresh sliced fruits

Taça de Gelado

4,50 €

Ice cream at your choice

Sopa fria de Frutos vermelhos e Gelado de Coco
e Canela

5,50 €

Brownie de Chocolate preto e Gelado de Queijo
azul

6,00 €

Red Fruits cold soup, Coconut and Cinnamon ice cream

Dark Chocolate Brownie and Blue Cheese Ice Cream

Neste estabelecimento e nos termos do Decreto-Lei n.º 10/2015, 16 de Janeiro,
1. Os produtos alimentares só poderão ser colocados nas mesas deste estabelecimento depois de devidamente escolhidas todas as
unidades desejadas pelos ex.mos clientes.
2. A partir do momento em que os produtos alimentares não embalados são entregues ou servidos não se permitem trocas nem
devoluções, sendo obrigatório o pagamento, pelo consumidor, de todos os artigos que haja encomendado.
Neste estabelecimento e nos termos do Decreto-lei nº 106/2015 de 16 de Junho,
1. É proibido vender ou colocar à disposição bebidas alcoólicas
a) A menor de 18 anos;
b) A quem se apresente notoriamente embriagado ou aparentemente possuir uma anomalia psíquica;
2. Sempre que existam dúvidas relativamente à idade do consumidor pode ser exigida apresentação de documento de identificação
que permita a comprovação da mesma.
Neste estabelecimento e nos termos da Lei nº 37/2007 de 14 de Agosto,
é proibido a venda de tabaco a menores de 18 anos, a comprovar se necessário através de documento identificativo com fotografia;
Este estabelecimento passou a ser um estabelecimento sem fumo, sendo estritamente proibido, a clientes, fumar no seu interior;
Neste estabelecimento e nos termos do Decreto-Lei n.º 156/2005
de 15 de Setembro, existe livro de reclamações.

In this establishment in accordance to administrative Decree-law n.º 10/2015, 16th January
1. All food items may only be placed on the tables of this establishment after the distinguished customers have duly chosen all items
they desire.
2. After all non-packaged food items have been served none may be exchanged or returned, and the customers may pay for all items
that have been ordered.
In this establishment in accordance to law, Decree-law n.º 106/2015, 16th June,
1. It is prohibited the sale or provision of alcoholic beverages
a) To those under the age of 18;
b) To anyone who is visibly intoxicated or who appears to be suffering from mental disturbance;
2. Age must be proven, when necessary, by means of an identification document bearing a photograph.
In this establishment in accordance to the Law number 27/2007 of 14th August
It is forbidden to sell cigarettes to people less than 18 years old
In this establishment it is forbidden to smoke.
In this establishment in accordance to the law, decree number 156/2005 of 15th September, a Complaint’s Book is available by
request.

