
All Day Menu 

Gaspacho

Hummus de grão e azeitonas do 
Alentejo

“Peixinhos” da horta com maionese de
manjericão e limão

Prato de Queijos, variedade de queijos 
nacionais & doce de abobora 

Salada algarvia com muxama de atum
(disponível na versão vegeratiana)

Salada de abóbora assada e folhas 
verdes com queijo de cabra atabafado

Bacalhau lascado com salada de 
ervilhas e broa de milho

Tempura de camarão com xerém 
picante de tomate e coentros

Camarão salteado em alho e mostarda

Torricado de pezinhos de porco de 
coentrada 

Hamburguer de novilho com presunto 
de porco preto

Codorniz com cenoura de escabeche

Bife à cortador com presunto e ovo a 
cavalo

Pica Pau 

Pratos Principais ao Jantar
Bacalhau à Brás
Polvo assado com batata e grelos
Bochechas de porco com arroz de 
cogumelos

Sobremesa
Leite creme de lucia lima
Parfait de alfarroba, amêndoa e 
chocolate
Bolo de Requeijão de Azeitão com 
frutos vermelhos
Farófias
Gelados e sorbets artesanais

IVA INCLUÍDO
Por favor avisar se tiver quaisquer alergias alimentares, intolerâncias 
ou preferências. Temos artigos na carta que podem conter ou ter 
entrado em contato com trigo, ovos, leite, soja, amendoim, nozes, 
peixes e moluscos, entre outros alérgenos.

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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Seleção de salsichas com três molhos 11€

Hambúrguer de cogumelos Portobello 11€
com pimentos assados, pesto de
manjericão e queijo provolone

Para Partilhar

Bife à cortador com presunto e ovo 
a cavalo

15€

do Rebel Café



Sopa
Creme de abóbora

Prato Principal
Esparguete à Bolonhesa 
Nuggets de frango ou peixe com 
batata frita e ervilhas
Seleção de salsichas com batata frita e 
ervilhas

Sobremesa
Brownie de chocolate com gelado de 
baunilha

IVA INCLUÍDO
Por favor avisar se tiver quaisquer alergias alimentares, intolerâncias 
ou preferências. Temos artigos na carta que podem conter ou ter 
entrado em contato com trigo, ovos, leite, soja, amendoim, nozes, 
peixes e moluscos, entre outros alérgenos.

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

Sopa, Prato Principal e Sobremesa: 12€ 
Prato principal com sopa ou sobremesa: 8€

Menu infantil


