MENU DE PEQUENO ALMOÇO
E BRUNCH

7h30 - 11h30
12h00 - 17h00

PRATOS DE OVOS
Ovos Benedict - o clássico

simples

duplo

10

14

12

15

12

15

10

15

Ovo escalfado, muffin inglês, bacon e molho holandês

Ovos Benedict Ibérico
Ovo escalfado, muffin inglês, presunto pata negra com molho holandês

Ovos Benedict Royale
Ovo escalfado com salmão, muffin inglês e molho holandês

Ovos Florentina

Ovo escalfado, muffin inglês, espinafres, queijo parmesão e molho holandês

Bagel do Chefe

16

Com queijo creme, salmão fumado, pepino, agrião, tomate cherry grelhado
e ovos mexidos

Omelete de claras

10

Omelete de três claras com legumes assados

Omelete

10

Omelete com queijo, fiambre ou simples

Salmão fumado com ovos mexidos

14

Espargos, servido com muffin inglês, ovas de salmão e cebolinho

Ovos simples
Ovos estrelados / ovos mexidos, tomate assado e muffin inglês

6

PANQUECAS
9

Panquecas
Panquecas com compota / açucar / maple syrup

Panquecas com banana

10

Com compota / açucar / maple syrup

IOGRUTE
Iogurte grego natural e granola servido com fruta fresca

7.5

PAPAS DE AVEIA
Amêndoas tostadas com coco ralado, mel, frutas e leite de côco

7.5

TORRADAS
8

French Toast
Pão Panattoni frito, com frutos vermelhos e maple syrup

8

Torrada com Abacate
Com puré de abacate com ou sem malaqueta e ovo escalfado

PRATO DE FRUTA DA ÉPOCA
Prato de fruta fresca do mercado da Ribeira

7.5

CAFÉS E CHÁS
Bica

1

Cappuccino

2.5

Café Duplo

1.8

Mocha

2.8

Meia de Leite

2.5

Chocolate quente

2.5

Galão

2.5

Selecção de chás

3

Café Gelado

2.5

Batido

Americano

2

Baunilha / Morango / Chocolate

6.5

CONTINENTAL

13.5

Seleção de pastelaria, croissant, queijo e fiambre, prato de fruta
Escolha de um sumo Santiago e de um café ou chá

SANTIAGO ENGLISH BREAKFAST

20

Croissant, pão, pastelaria variada, manteiga e doce
Dois ovos estrelados, bacon, salsichas caseiras, guisado de feijão
com cogumelos e torradas
Escolha de um sumo Santiago e de um café ou chá
Opção
Cocktail Bloody Mary

SANTIAGO BRUNCH (12h00 - 17h00)

4

17

Continental completo mais escolha de um dos nossos pratos de
ovos, panquecas, torradas, aveia e iogurte com granola
Escolha de um sumo Santiago e de um café ou chá
Opção
Cocktail Bloody Mary

4

