
EATSCLASSIC NACHOS

DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER

STARTERS & SHAREABLES
CLASSIC NACHOS 
Tortilhas de milho crocantes em camadas, com feijões estilo ranch e 
uma mistura de queijo, cobertas com pico de gallo caseiro, jalapeños 
picantes, pickles de cebola vermelha e queijos cheddar e Monterey Jack 
derretidos, acompanhadas com sour cream. !12.95   1/2 Nachos !7.95                                                  
Adicione frango grelhado !4.60 ou bife de vaca grelhado* !6.95
WINGS 
Asinhas de frango com o nosso tempero especial, cobertas com molho 
clássico Buffalo ou Barbecue, servidas com cenouras, aipo e molho de queijo 
azul. !12.20

SPECIALT Y ENTRÉES
BABY BACK RIBS   
Entrecosto tenro e temperado com o nosso tempero especial, regado com 
molho barbecue e grelhado na perfeição. Servido com batatas fritas, salada 
de couve com citrinos e feijões ranch-style. !18.95
NEW YORK STRIP STEAK 
340g de bife da vazia, grelhado e coberto com manteiga de ervas, servido 
com puré de batata caseiro e legumes da época.* !24.95
TWISTED MAC, CHICKEN & CHEESE  
Peito de frango grelhado, fatiado e servido com massa cavatappi numa 
mistura de molho de queijo com cubos de pimentos vermelhos. !14.45
SMOKEHOUSE BBQ COMBO 
Entrecosto lentamente cozinhado e carne de porco desfiada, servidos com 
o nosso molho barbecue. A combinação perfeita das nossas especialidades 
Smokehouse, servida com batatas fritas temperadas, salada de couve com 
citrinos e feijões ranch-style. !19.15

TUPELO CHICKEN TENDERS   
Tranches de frango crocantes servidos com batatas fritas, molhos caseiros 
de mel e mostarda e barbecue. !14.95
GRILLED NORWEGIAN SALMON   
227g de filete de salmão grelhado, regado com molho barbecue e manteiga 
de ervas. Servido com puré de batata caseiro e legumes da época.* !16.75

 

SALADS & SANDWICHES
GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD 
227g de peito de frango grelhado e fatiado, com alface romana envolta em 
molho Caesar, coberta com lascas de queijo Parmesão e croutons. !16.95
STEAK SALAD 
227g de bife de vaca grelhado e servido sobre uma cama de couve, espinafre 
e alface picada, num vinagrete de queijo azul, com pickles de cebola 
vermelha, pimentos vermelhos e tomate. Finalizado com cebola crocante e 
pedaços de queijo azul.* !18.95

CLASSIC CLUB SANDWICH  
227g de peito de frango grelhado, fatiado e servido com bacon fumado, 
tomate, alface e maionese em pão tostado. !14.95
BBQ PULLED PORK SANDWICH 
Carne de porco fumada e desfiada à mão, coberta com o nosso molho 
barbecue, servida em pão tostado com salada de couve e citrinos e fatias de 
maçã Granny Smith. !15.55

Dispomos de informações sobre alergias de todos os produtos do nosso menu. Por favor informe-se junto do seu server para obter mais detalhes. Se é alérgico a algum ingrediente, por favor, informe o seu server 
no momento do pedido. †Contém nozes ou sementes. *Estes produtos contêm (ou podem conter) ingredientes crus ou mal passados. O consumo de hambúrgueres, carnes, aves, peixes, mariscos ou ovos crus ou 
malpassados, aumentam o risco de doenças alimentares, especialmente se tiver antecedentes clínicos.

BABY BACK RIBS STEAK SALAD

LEGENDARY® STEAK BURGERS

THE BIG CHEESEBURGER 
Três fatias de queijo cheddar derretidas sobre o nosso hambúguer de vaca, 
servido com alface, tomate e cebola roxa, acompanhado com batatas fritas 
temperadas.* !15.95
DOUBLE DECKER DOUBLE CHEESEBURGER 
Um tributo ao nosso “Down Home Double Burger” de 1971.
Dois hambúrgueres empilhados e cobertos com queijo americano, 
maionese, alface, tomate e cebola vermelha.* !19.95

BBQ BACON CHEESEBURGER 
Hambúrguer de vaca, regado com molho de barbecue caseiro e a nossa 
mistura de especiarias, coberto com cebolas crocantes, queijo Cheddar, 
bacon fumado, alface e tomate.* !15.95
MOVING MOUNTAINS® BURGER
Hambúrguer 100% vegan à base de vegetais, coberto com queijo cheddar     
e um aro de cebola crocante, servido com alface e tomate. !16.95

ORIGINAL LEGENDARY® BURGER 
O primeiro hambúrguer de todos! O nosso hambúrguer de carne de vaca Black Angus com bacon, queijo cheddar, aro crocante de cebola, alface e tomate.* 
!15.95

Todos os nossos hambúrgueres são servidos em pão de brioche tostado, com batatas fritas. Faça um upgrade às suas batatas com queijo derretido e bacon fumado (!1.50)

JUMBO COMBO 
Combinação perfeita para partilhar: signature wings, Onion rings, Tupelo 
Chicken Tenders, Southwest spring rolls e bruschetta. Servida com molhos 
caseiros de mel e mostarda, barbecue e de queijo azul. !19.75

BUFFALO-STYLE SLIDERS 
Trio de mini-hambúrgueres com um crocante aro de cebola frita, molho 
clássico Buffalo e queijo azul, servido em pão brioche tostado.* !15.25

ALL-AMERICAN SLIDERS 
Trio de mini-hambúrgueres cobertos com queijo americano derretido e um 
crocante aro de cebola frita, servido com a nossa cremosa salada de couve e 
citrinos num pão tostado.* !15.25

  
  

 

 
 

  

FAMOUS FAJITAS
Fajitas clássicas de estilo Tex-Mex, servidas com pico de gallo, 
queijos Monterey Jack e Cheddar, guacamole caseiro, sour cream 
e tortillas quentes.
Grilled Chicken   !22.25   Duo Combo  !22.45 
Grilled Flat Iron Steak*  !22.25  Veggie Fajitas !20.15



Dispomos de informações sobre alergias de todos os produtos do nosso menu. Por favor informe-se junto do seu server para obter mais detalhes. Se é alérgico a algum ingrediente, por favor, informe o seu server 
no momento do pedido. †Contém nozes ou sementes. *Estes produtos contêm (ou podem conter) ingredientes crus ou mal passados. O consumo de hambúrgueres, carnes, aves, peixes, mariscos ou ovos crus ou 
malpassados, aumentam o risco de doenças alimentares, especialmente se tiver antecedentes clínicos.

ALTERNATIVE ROCK
STRAWBERRY BASIL LEMONADE 

 

Uma refrescante limonada misturada com morangos frescos e manjericão. !6.95
MANGO TANGO

 

Red Bull® com polpa de manga e sumo de laranja !6.95. 

DESSERTS
HOT FUDGE BROWNIE  
Gelado de baunilha e calda quente de chocolate sobre um brownie caseiro, coberto 
com pedaços de noz, grãos de chocolate, chantilly e uma cereja.† !10.75

NEW YORK CHEESECAKE 
Cheesecake rico e cremoso ao estilo NY, servido com topping sazonal.
Saiba mais detalhes junto do nosso server. !8.95

SIGNATURE COCKTAILS
HURRICANE  O nosso cocktail de autor e um clássico de New Orleans dos anos 40! 

CLASSIC CARIBBEAN MOJITO
 Um clássico com um toque extra de jazz!

!16.65 INCLUI O SEU COPO COLECIONÁVEL

JAM SESSIONS
BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA

 

Uma mistura exclusiva de vinho tinto, sabores frescos de amoras, sumo de arando e 
laranja espremida, finalizada com espumante.
Copo !9.25 | com copo colecionável !16.65
ROCKIN’ FRESH RITA

 

ULTIMATE LONG ISLAND ICED TEA

!12.95 | com copo colecionável !16.65

RHYTHM & ROSÉ MULE

REVIVA ESTE MOMENTO COM O SEU COPO COLECIONÁVEL

HOT FUDGE BROWNIE

STRAWBERRY BASIL LEMONADE

BLACKBERRY SPARKLING SANGRIA

HURRICANE

CERVEJA
PRESSÃO                                          Meia Pint          Pint
BOHEMIA PILSENER                                  !2.95        !5.80
BOHEMIA ORIGINAL                                 !2.95       !5.80
HEINEKEN                                                        !2.95       !5.80
BANDIDA DO POMAR Sidra                      !2.95       !5.80
GUINNESS                                                        !4.50       !7.25

!13.65 INCLUI O SEU COPO PINT COLECIONÁVEL
Informe-se junto do seu server de todas as nossas opções disponíveis de cervejas.

BAHAMA MAMA
Rum Superior, Malibu, licor de banana, sabores frescos de laranja e ananás,
finalizado com grenadine. !9.25

ELECTRIC BLUES
Vodka Premium, Rum Superior, Gin Premium, Blue Curaçao e limonada 
caseira, finalizado com gasosa de lima-limão. !9.25 | com copo colecionável !16.65

Rum Superior, mistura de sumos de laranja, manga, abacaxi e grenadine,
finalizado com Rum Negro e licor de amêndoa. !9.25 

Rum Superior, hortelã fresca, sumo de lima e soda, finalizado com 
Rum Añejo e açucar em pó polvilhado. !9.25

Tequila Silver, sumo de lima fresca e néctar de agave, finalizado 
com um toque agridoce. !9.25 | com copo colecionável !16.65 
Faça um upgrade com Tequila Reposado por !1.90 extra.

Vodka Super Premium, Gin Super Premium, Rum Añejo, 
licor de laranja, limonada caseira e um toque final de cola. 

Vodka Premium e vinho rosé, com sabores refrescantes de maracujá, chá verde e lima, 
finalizado com refrigerante de gengibre, servido no nosso copo Mule Mug. !11.25


