BITES
SOPA DO DIA
Com pão tradicional
4.00€
BATATAS FRITAS (V)(SG)
Com maionese picante
3.50€
BATATAS FRITAS DOCES
Com maionese picante
4.50€

(V)(GF)

ASAS DE FRANGO BBQ (9 PCS)
Com molho BBQ
9.50€
NACHOS (VEGAN)(SG)
De milho, com guacamole e molho de chilli
6.00€
CHAMUÇAS VEGETARIANAS
(9 PCS) (V)
Com molho sweet chili de ananás
6.50€
PANADOS DE BACALHAU
CROCANTES
Com molho tártaro e limão
9.00€

SANDUÍCHES QUENTES
Servidas com batatas fritas

FOCACCIA DE NOVILHO
Bife de novilho grelhado, rúcula, cebola frita e molho pesto
14.00€
PANINI DE FRANGO
Peito de frango com tomate, orégãos
e maionese picante
14.00€
PANINI COM LEGUMES ASSADO (V)
Legumes Mediterrânicos assados, molho pesto, mozzarella de búfala
13.00€
TOSTAS
Fiambre & queijo ou tomate & queijo
12.00€

PRATOS PRINCIPAIS
LOMBO DE BACALHAU ASSADO
Puré de batata e espinafres, grão-de-bico crocante, ovo escalfado e pó de azeitona preta
20.00€
ROBALO
Filete de robalo grelhado, legumes mediterrânicos assados e arroz de bivalves
19.00€
CARIL DE FRANGO
Aromatizado com coco e arroz de coentros e poppadoms
18.00€
BIFE À PORTUGUESA (SG)
Bife de novilho com ovo a cavalo, presunto e batatas salteadas
22.00€
THE MAG BURGER
Hambúrguer duplo de queijo, rúcula, molho especial Mag & batatas fritas
[ Adicione: Bacon · 2€ | Cogumelos salteados · 1€ | Ovo estrelado · 2€ ]
14.50€
HAMBÚRGUER DE FRANGO
MAG CAJUN
Peito de frango temperado cajun, alface romana, tomate, salada coleslaw & batatas fritas
[ Adicione: Bacon · 2€ | Cogumelos salteados · 1€ | Ovo estrelado · 2€ ]
13.50€
HAMBÚRGUER VEGAN MAG
Hambúrguer de grão e falafel, alface romana crocante, tomate & batatas fritas
[ Adicione: Cogumelos salteados · 1€ ]
13.00€
PAPPARDELLE RAGU
Massa pappardelle com ragoût de novilho cozido lentamente e Parmigiano Reggiano
14.00€
MASSA CONCHIGLIE
Camarões, tomates cherry e molho bisque
15.00€

SALADAS
SALADA CÉSAR CLÁSSICA
Alface romana, croutons, Parmigiano
Reggiano e molho César
[ Adicione: frango ou camarão panado +2.5€ ]
12.00€
FIOR DI LATTE MOZZARELLA COM PRESUNTO
CURADO DO ALGARVE
Salada de mozzarella fresca, presunto curado da
serra, tomates cherry, manjericão e molho pesto
15.00€
SALADA SUPERFOOD
Abacate, cebolas roxas, tomates, alfaces mistas,
rúcula, beterraba, croutons, quinoa e vinagrete de
nozes
13.00€

SOBREMESAS
TARTE DE MAÇÃ
Com gelado de caramelo e nozes
5.00€
TARTELETE CHOCOLATE E
CARAMELO SALGADO (V)
Com gelado de limão
6.00€
PRATO DE FRUTA (Vegan)
Frutas frescas laminadas da época
5.00€
GELADO E SORBET (V)
Seleção do dia
2.50€ 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.

