
os nossos cachorros vêm acompanhadaos da melhor batata frita
escolhe a tua salsicha

porco frango vegetariana

cachorros

O MENU, 
SABOROSO

COMO SEMPRE

com bacon, queso sauce, guacamole e cebolinha 
nachos

entradas

barbecue onion, bacon, queijo cheddar e cebola estaladiça
americano

mexicano
nachos, sour cream, guacamole, milho e jalapeños

italiano
rúcula, mozzarella, tomate cherry, pesto e queijo parmesão

dinamarquês
rúcula, chutney de cebola roxa, queijo danish blue, pickles e mostarda

duxelle de cogumelos, queijo brie e bacon
francês

maionese de alho, alface, presunto e ovo estrelado
português

1 cachorro + batata + limonada ou água s/gás 0,5L
menu estudante
street dog - batata palha e milho
new yorker - bacon e queijo cheddar

simples no pão
simples

bolo de maçã e crumble com gelado de baunilha

cafetaria e águas
café / descafeinado - 1.00€
água s/ gás 0,33L - 1.00€
água c/ gás 0,25L - 1.50€

vinhos (branco / rosé / tinto)
primevo - 11€

conde villar - 13€
imprevisto - 16€

cervejas e sidras
super bock 0,33L - 1.80€

super bock mini 0,20L - 1.00€
sombersby 0,33L - 2.80€

refrigerantes e sumos
coca-cola / coca-cola zero - 1.70€

lipton ice tea - 1.70€
sumol - 1.70€

7up - 1.70€
limonada - 2.20€

bongo / lipton ice tea 0,20L - 1.20€

bebidas

nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, 
pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for
inutilizado. se necessitares de informação sobre alergénios consulta
por favor os nossos colaboradores antes de efetuares o pedido. 
iva incluída a taxa legal em vigor. 

segue-nos

com bacon crocante e queso sauce

troca p/ batata doce

troca p/ batata oh my dog

batata frita

batata doce

batata oh my dog
com bacon crocante e queso sauce

batatas

OH MY SALAD

SALADA

alface, tomate, tortilha de milho, bacon, ovo, abacate, 
milho, queijo cheddar, cebola roxa e molho de iogurte 

sobremesa

alemão
chucrute, cebola, pepino em pickle e mostarda de cerveja

com molho barbecue e molho mostarda e mel
onion rings

brownie pistachio e noz pecan c/ gelado de baunilha


