MENU ALMOÇO
SALADAS
Atum 11.50

Alface, cebola roxa, tomate cereja, beterraba, ovo, batata nova e
vinagrete de mostarda.

Atum fresco em crosta de sésamo 16.50

(servida fria) folhas de alface, beterraba, gomos de laranja e batata
nova quente.

Camarão Agridoce com Gengibre 12.50

Folhas de alface, molho agridoce.

Frango César 12.00

Bacon, alface, croutons, queijo parmesão laminado e molho César.

Beach Bar 14.50

Camarão, frango, bacon, queijo mozzarela, ananás, ovo cozido,
folhas de alface, pepino, tomate cereja e molho cocktail.

WRAPS

Servidos com batatas fritas

Atum e Maionese 9.50

Alface e tomate

Frango, Bacon e Abacate 11.00

Maionese e alface.

Frango César 11.50

Chicken, bacon, alface, queijo parmesão e molho César.

Camarão Agridoce com Chili e Gengibre 12.50

Folhas de alface, gengibre, lima e molho agridoce com chili.

Frango Fajita 10.50

(Servido quente) frango marinado, pimentos mistos,
cebolas e molho de tomate

Vegetariano

10.50

Pimentos mistos, abacate, molho de tomate picante, folhas de alface

CHAPATAS
Fiambre e Queijo 5.00
Alface e tomate

Frango, Bacon e Abacate 6.50
Maionese e alface

Atum Maionese 6.00
Alface e tomate

facebook.com/beachbarvdl
twitter.com/beachbarvdl

@

thebeachbar@mail.telepac.pt
289 398 235

Junto com
instagram.com/beachbarvdl

www thebeachbar-algarve.com
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PRINCIPAIS
Beach Hamburguer de Bife 14.50

Queijo, bacon, cebola caramelizada e batatas fritas

Hamburguer caseiro de Frango 14.00

Bacon, cebola caramelizada, maionese de alho e batatas fritas

Sandes Club 14.50

Frango, bacon, queijo, ovo frito, alface, tomate, maionese e batatas fritas

Lagostim panado 12.50
Molho tártaro e batatas fritas

Frango Grelhado 13.50

(Com/sem piri piri) Com batatas fritas

Frango Reggae Reggae 14.50

Pimentos e arroz Africano.

Camarão Reggae Reggae 16.50

Pimentos e arroz Africano.

Hamburguer de Porco desfiado 15.00
com molho barbecue e batatas fritas

Bitoque 14.50

Bife de alcatra, ovo frito, arroz basmati e batatas fritas

Prego no pão 14.50

Bife de alcatra, cebola caramelizada e batatas fritas

Quiche de espinafres 10.00
Batatas fritas

PEIXE E MARISCO
Camarão à Guilho 13.00
Camarão frito, azeite, alho e coentros.

Amêijoas “Bulhão Pato” 16.50

Amêijoas frescas, azeite, alho, vinho branco e coentros

Mexilhão com molho Lima, Gengibre e Coco 13.00
Camarão (16-20) 18.00
Frito com alho e limão (8 unidades)

Filete de Salmão grelhado 20.00

Molha Manga, gengibre e lima, Arroz Africano

ACOMPANHAMENTOS
Batatas Fritas 3.50
Arroz Africano 4.50 (contem nozes)
Salada Mista 5.00
Salada de Tomate e Cebola 4.00
Pão 1.00
Menu incluí IVA a taxa em vigor, serviço não incluído.
**Alguns dos nossos pratos podem conter nozes.
Lamentamos informar que não aceitamos cartão American Express.

Junto com

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode
ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado
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