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WINGS 
As nossas asinhas de frango assadas 
lentamente com a cobertura à sua escolha 
entre o molho Buffalo classic, doce e picante 
Tangy ou molho caseiro Barbecue,  
servidas com aipo e molho de queijo azul.  
€13.95   

SALADS & BOWLS
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
Peito de frango grelhado e fatiado, com alface 
romana envolta em molho clássico Caesar, 
coberto com lascas de parmesão e queijo 
parmesão ralado  €20.45 
Opção Salmão grelhado*  €21.25 
Sem croutons.

STEAK SALAD 
Bife de vaca grelhado e servido sobre uma 
cama de verduras frescas misturadas num 
vinagrete de queijo azul, com pickles de 
cebola roxa, pimentos vermelhos e tomates 
Roma e pedaços de queijo azul.*  €21.75  
Sem cebola crocante.

SOUTHWESTERN CHICKEN BOWL   
Frango temperado com molho picante, 
salada de milho com quinoa, pico de gallo, 
feijão preto temperado e couve roxa,  
servido com verduras envoltas em molho 
ranch de guacamole.  €20.95 
Substitua por Bife de Vaca Grelhado* €22.95

LEGENDARY®  
STEAK BURGERS
ORIGINAL LEGENDARY ® BURGER 
O primeiro hambúrguer de todos! O nosso 
hambúrguer de carne de vaca com bacon, 
queijo Cheddar, aro crocante de cebola, alface 
e tomate num pão sem glúten. Servido com 
batatas fritas.*  €18.45 
Sem aro de cebola.

THE BIG CHEESEBURGER 
Três fatias de queijo Cheddar derretidas no 
nosso hambúrguer de vaca, servido com alface, 
tomate e cebola roxa num pão sem glúten. 
Servido com batatas fritas.*  €18.45

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Hambúrguer de carne de vaca, temperado 
e selado com uma mistura de especiarias 
exclusiva, coberto com molho barbecue caseiro, 
queijo Cheddar, bacon fumado, alface e tomate 
num pão sem glúten. Servido com batatas 
fritas.*  €19.75 
Sem cebola crocante.

DOUBLE-DECKER DOUBLE 
CHEESEBURGER 
Um tributo ao nosso “Down Home Double 
Burger” de 1971. Dois hambúrgueres de carne 
de vaca empilhados com queijo americano, 
maionese, alface, tomate e cebola roxa num pão 
sem glúten. Servido com batatas fritas.*  €23.45

SMASHED & 
STACKED
SWISS MUSHROOM BURGER 
Dois hambúrgueres ligeiramente 
esmagados e empilhados, temperados 
e grelhados, com queijo suíço, 
cogumelos salteados, folha de alface, 
tomate e maionese.*  €18.45

SPICY DIABLO BURGER 
Dois hambúrgueres ligeiramente 
esmagados e empilhados,  
temperados e bem selados, com  
queijo Monterey Jack, jalapeños,  
alface, tomate e maionese picante.*  
€18.45

SIDES
BATATAS FRITAS  
TEMPERADAS  €6.25

VEGETAIS FRESCOS  €5.25

SIDE CAESAR  €6.25 
Sem croutons.
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ENTRÉES
COWBOY RIBEYE 
397g de bife de entrecôte grelhado e coberto com manteiga de ervas, 
servido com puré de batata e legumes da época.*  €31.75

NEW YORK STRIP STEAK 
340g de bife da vazia, grelhado e coberto com manteiga de ervas,  
servido com puré de batata e legumes da época.*  €29.25

BABY BACK RIBS 
Entrecosto tenro e temperado com a nossa mistura de especiarias,  
regado com molho barbecue e grelhado na perfeição. Servido com  
batatas fritas, salada de couve e citrinos e feijões ranch-style.  €23.95

SMOKEHOUSE BBQ COMBO 
Escolha entre entrecosto fumado, frango fumado ou carne de  
porco desfiada à mão, servida com nosso molho barbecue caseiro.  
A combinação perfeita das nossas especialidades Smokehouse, servidas 
com batatas fritas temperadas, salada de repolho e feijão ranch style.   
Duo Combo  €23.75  
Trio Combo  €24.75   
Sem cebola crocante.

CEDAR PLANK SALMON 
Salmão norueguês grelhado em papel de cedro com molho de mostarda 
doce e picante, servido com puré de batatas e legumes frescos.*  €18.75

BARBECUE CHICKEN 
Meio frango amaciado em salmoura e regado com o nosso molho 
barbecue caseiro, assado até ficar macio. Servido com batatas fritas 
temperadas, salada de  couve e citrinos e feijões ranch-style.  €22.75

SANDWICHES
BBQ PULLED PORK SANDWICH   
Carne de porco desfiada à mão e guarnecida com molho barbecue caseiro, 
pickles e salada de couve e citrinos, servida em pão de brioche tostado 
com uma salada de repolho e pickles com batatas fritas.  €17.45 

GRILLED CHICKEN SANDWICH   
Frango grelhado com queijo Monterey Jack derretido, bacon fumado, 
alface e tomate, servido num pão tostado sem glúten com molho  
de mel e mostarda e batatas fritas.  €16.95

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE   
Gelado de baunilha e calda de chocolate quente sobre um brownie de 
chocolate sem glúten, grãos de chocolate e uma cereja.  €12.45 

ICE CREAM 
Escolha entre baunilha de Madagascar  
ou chocolate.  €7.25

MILKSHAKE 
Escolha entre baunilha de 
ou chocolate.  €8.25

KIDS
BURGER COM BATATAS FRITAS pão sem glúten  €10.95

CHEESEBURGER COM BATATAS FRITAS pão sem glúten  €10.95

PEITO DE FRANGO COM LEGUMES DA ÉPOCA  €10.95

KID SALAD CHILLIN’ WITH CHICKEN  €10.95

Todos os preços mencionados neste menu estão expressos em Euros e têm IVA incluído à taxa legal em vigor.

Procedimentos e treino estão em vigor para garantir que as refeições neste menu sejam isentas de glúten. Sem glúten descreve alimentos que contêm glúten num nível 
não superior a 20 partes por milhão (ppm). Dispomos de uma fritadeira dedicada para itens do menu sem glúten.

Porque confiamos nos nossos fornecedores para obter informações precisas, o nosso menu é feito a partir do zero e as operações normais de cozinha envolvem áreas 
compartilhadas de confeção e preparação, incluindo óleo de fritar comum, não podendo eliminar completamente o risco dos alimentos entrarem em contato com 
outros produtos alimentícios ou o risco de informações imprecisas que nos possam ser fornecidas sobre alergênicos. Devido a essas circunstâncias, não podemos 
garantir que qualquer item do menu esteja completamente livre de alergênicos, mas tomamos todas as precauções possíveis.

*Consumir hambúrgueres, carnes, aves, frutos do mar, mariscos ou ovos crus ou mal cozidos pode aumentar o risco de doenças transmitidas por alimentos, 
especialmente se você tiver certas condições médicas. Nós mantemos informações sobre alergia para todos os itens do menu, por favor, fale com o seu server para mais 
detalhes. Se sofre de alergia alimentar, certifique-se de que o seu server esteja ciente no momento do pedido. †Contém nozes ou sementes.


