
sobre tosta de pão caseiro

fruta fresca da época, sementes de chia e bagas goji

bagas de açaí com mistura de abacate, banana

e frutos vermelhos, sementes de chia

adicione extra*: iogurte, fruta fresca

mistura de frutos secos em granola, xarope de ácer, iogurte

grego, seleção de fruta fresca da época 

servidos com uma seleção de compotas e doces regionais

adicione extra*: ovos escalfados, bacon, abacate

adicione extra*: granola, fruta fresca, bacon, iogurte

servido com maçã caramelizada, “golden syrup”

e fruta fresca da época

FRUTAS E CEREAIS
Banana e Manteiga de Amendoim 6€

Taça Tropical 6.5€

Taça Açaí 12€

Taça de Granola Caseira 8€

Seleção de Pães e Croissants 4.5€

Panquecas com Xarope Ácer e Frutos Silvestres 8€

Papas de Aveia e Quinoa 8€

iogurte grego misturado com amoras, lascas de coco,

sementes de chia e fruta fresca

Taça Iogurte e Amoras 8€

OS CLÁSSICOS
Frittata de Cogumelos Selvagens 12€

O Inglês
servido com ovo frito, salsicha, feijão, bacon,

tomate, morcela e tostas

claras de ovo e espinafres

14€

9€

ovos escalfados, fiambre, molho holandês
servido em bolo do caco

9€

Ovos Mexidos com Salmão Fumado
ovos orgânicos servidos em pão caseiro

e creme fraiche

10€

Cogumelos Selvagens com Ovo Escalfado

Ovos Benedict

*EXTRAS
Ovo, fruta fresca, iogurte, batata frita, torrada 3€

Bacon, batata doce frita, salsicha inglesa 4€

5€Salmão fumado, abacate

Por favor, informe ao nosso staff sobre qualquer tipo
de alergia antes de efectuar o pedido da sua refeição



14.5€

8€

SANDUÍCHES & TOSTAS
Abacate e Chili
servido sobre tosta de foccacia

9.5€

Sanduíche de Bacon
bacon grelhado servido com molho hp

8€

Sandes de Ovo e Bacon
bacon grelhado com ovo, queijo cheddar e maionese de cebolinho

9€

Frango Coronation
servido em pão ciabata, molho agridoce, caril e maionese

Prego no Pão
servido em pão caseiro, molho holandês, agrião

14€

Hamburguer NOA
100% black angus, pickles, alface e queijo cheddar

17€

ALMOÇO
Salada de Camarão e Manga

Salada Burrata
com tomate cereja, pesto, pickle de cebola e pinhão caramelizado

15€

Schitzel de Frango com Queijo Parmesão
com salada de repolho e salsa agridoce

servido com batatinha nova, vegetais assados e funcho

14€

Linguini & Chili de Camarão 18€

Falafel em Espetada
pepino, iogurte, tomate e batata doce frita

18€

Filete de Robalo na Frigideira 20€

servido com salada de couscous, molho de frango e limão

Frango Grelhado com Limão e Couscous 14€

servido com molho sambal, cebolinho e coentros

Omelete de Camarão e Cogumelos Selvagens 15€

KIDS MENU
Bolinhos de peixe crocantes 7€

Mini Hamburguer NOA 8€

8€

6€

Brioche com Nutella 7€

Massa Bolonhesa

Tosta de Queijo

SALADAS ESPECIAIS DO DIA

Os preços dos pratos especiais do dia podem variar. 

Para esclarecimentos, por favor, consulte os membros da nossa equipa.

Dose 9€

Meia Dose 4.5€

Por favor, informe ao nosso staff sobre qualquer tipo
de alergia antes de efectuar o pedido da sua refeição

TAKE AWAY

DISPONÍVEL



Tanzania Garden
preparação 2-3 minutos servido a 100ºC

2.5€

Earl Grey
preparação 2-3 minutos servido a 100ºC

2.5€

Jasmim (orgânico)

preparação 2-3 minutos servido a 70ºC

2.5€

Gunpowder (orgânico)

preparação 2-3 minutos servido a 70ºC

3€

Rooibos (orgânico descafeinado)

preparação 5-8 minutos servido a 100ºC

3€

Infusão de Camomila
flor de camomila com chá japonês
preparação 2-3 minutos servido a 70ºC

3€

SELEÇÃO DE CHÁS HANNAH

SUMOS NATURAIS E BATIDOS
Fresh
sumos frescos e naturais do dia:

laranja / cenoura / maçã verde

4.5€

Green Day
pepino, maçã, ananás e pimenta verde

5€

Power of Detox
laranja, couve kale e menta fresca

5€

Beetle Juice
cenoura, maçã verde, aipo, beterraba

e gengibre

5.5€

Morning Glory Smoothy
maçã, morangos, banana e iogurte

6€

Big Breakfast Smoothy
leite de amêndoa, manga, espinafre

e sementes de chia

6€

Pannacota de Baunilha, Framboesa

e Granizado de Limão
servido com framboesas frescas e molho de menta

6€

Tarte de Banoffee 6€

Mousse de Chocolate 6€

Delície-se com a seleção de pastelaria caseira. Disponível todos os dias.

Take Away e encomendas especiais disponíveis.

Consulte os membros da nossa equipa.

Tudo para um momento refrescante 

Por favor, informe ao nosso staff sobre qualquer tipo
de alergia antes de efectuar o pedido da sua refeição



BEBIDAS
Água Mineral

Água com Gás

Refrigerantes & Cerveja

Cidra Magners

1.5€

2€

3€

3.5€

3€

6€

0,75L0,25L

0,33L

0,50L

Prossecco Piccini (Itália)

Bollinger Special Cuvée (França)

Bellini Cipriani (Itália)

Champanhe & Espumante
28€

80€

39€

8€

VINHOS

Seleção Noa

Julia Kemper (Dão - Portugal)

Beujolais Villages (França)

Tinto
17€

33€

35€

4.5€

copo garrafa

garrafa

Seleção Noa

Qtª da Boa Esperança (Lisboa - Portugal)

Francis Lurton (França)

Rosé
17€

28€

33€

4.5€

garrafacopo

copo

Seleção Noa

Diálogo (Douro - Portugal)

Louis Latour (França)

Branco
17€

28€

36€

4.5€

garrafacopo

CAFÉ BAR
Espresso

Descafeinado

Cortado

Meia de Leite

Americano

Americano Duplo

Latte

Cappuccino

Flat White

Macchiato

Mocha

Chocolate Quente

Chá

1.7€

1.8€

2€

3€

2.5€

3€

3€

3€

3€

3€

3.5€

3.5€

2€


