Queijo
Mista
Frango

(frango, maionese, milho, queijo)

Atum

(atum, maionese, milho, queijo)

Basil

(mozarella fresca, tomate, manjericão)

Petit Gateau com gelado de baunilha
¤ 4.00
Apple Crumble com gelado de baunilha
¤ 4.00
Tarte de brigadeiro
¤ 4.00
Sugestão do dia
¤ 4.00
Abacaxi com raspas de lima
¤ 3.50
Gelados GROM pequeno/médio ¤ 3.60 / ¤ 4.60

Frango

(alface, tomate, milho, cenoura, maionese)

Atum

(alface, tomate, milho, cenoura, maionese)

pequeno- copo ou cone (até 2 sabores)
médio- copo (até 3 sabores)

Salmão

(philadelphia, tomate, rúcula, alcaparras)

Mozarella

(rúcula, tomate, pesto)

Batata frita palito
Chips de batata doce
Arroz
Salada mista

¤
¤
¤
¤

2.50
2.50
2.50
2.50

Creme de legumes
Pão d’alho
Pão d’alho com queijo
Palitos de mozarella panados com presunto
Pão recheado com queijo
Pão recheado com queijo e chouriço
Pão recheado com queijo e azeitonas
Philadelphia com sweet chilli
Aros de cebola
Tempura de Camarão
Focaccia de azeite e alho
Brie panado com doce
Bruschetta de tomate e burrata

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

3.00
3.50
4.50
6.00
5.00
6.00
6.00
4.00
5.00
12.00
7.00
6.50
8.00

Marguerita

(molho de tomate, mozarella)

Fiambre

(mozarella, fiambre)

Burrata

(burrata, rúcula, manjericão, tomate cherry,
parmesão, pesto)

Regina

(mozarella, fiambre, cogumelos, azeitonas)

Bacon

(mozarella, bacon, cebola, cogumelos)

Tropical

(mozarella, fiambre, abacaxi)

Pesto

(mozarella fresca, tomate cherry, pesto)
(mozarella, tomate fresco, manjericão)

Rústica

(mozarella, presunto, tomate cherry, rucula)

Ibérica

(mozarella, presunto, parmesão)
(rúcula, burrata, presunto, tomate cherry,
parmesão, pesto)

Caesar

(alface, frango, bacon, croutons, parmesão,
molho caesar)

Chévre

Prosciutto al tartufo

Abacate
Simples
Cheeseburger

(queijo, alface, tomate, pão)

Corriqueiro

(queijo, fiambre, ovo estrelado, pão)

Parma

(mozarella fresca, parmesão, rúcula, tomate,
pão)

Sacas

(cebola caramelizada, ovo estrelado, pão)

Vale Tudo

Mó Burger

(mozarella, peperoni, bolonhesa, parmesão)

Frango

Salmão

Mexicana

(mozarella, frango, banana, nata ácida)

(queijo brie, manteiga de alho, espinafres,
tomate, pão)

Cavour

Atum

Tartufo

(mozarella, salmão fumado, tomate cherry,
queijo philadelphia)

Anchovi

(mozarella, anchovas, alcaparras, azeitonas)

(trufa negra, cogumelos, parmesão, pão)

(carne, gratinada com queijo e cogumelos)

Spaghetti de Burrata

Chévre

* todos os hambúrgueres incluem 1 acompanhamento à escolha

(cogumelos, natas, trufa negra)

Spaghetti de Salmão
(salmão fumado, natas)

Spaghetti Bolonhesa
(carne bolonhesa)

Spaghetti Carbonara

(fiambre, bacon, natas e ovo)
*opção esparguete sem glúten + ¤ 1.00

(mozarella, queijo de cabra,
espinafres, mel, nozes)

*todas as pizzas têm base de molho de tomate caseiro

Ilha

(queijo da ilha, manteiga de alho, pão)

*não inclui acompanhamento

Mezze Mezze

(mozarella, cogumelos, azeitonas, fiambre, ovo)

(manteiga de alho, pão)

(maionese de alho, alface, tomate pão)

(mozarella, cogumelos, tomate cherry,
courgette, azeite e alho)

Calzone

Alho

Marina

Veggie

(meia meia) *exceto pizza de burrata e pizza de trufa

*2 acompanhamentos à escolha

Burguizza

(mozarella, gorgonzola, parmesão,
queijo de cabra)

Spaghetti al tartufo

Entrecôte Argentino

(queijo, bacon, cogumelos salteados, alface,
cenoura, pão)

Quatro Queijos

(pesto, tomate cherry, burrata e gema de ovo)

Bitoque

Supremo

(hambúrguer em massa de pizza,
molho de tomate, mozarella,
2 ingredientes à escolha)

Lasanha

(hambúrguer de quinoa, couve, cenoura,
cebola e espinafres, pão)

Brie

(queijo brie, cogumelos salteados, pesto,
rúcula, pão)

Salmão

Vegetariano

(queijo chévre, cebola caramelizada, rúcula,
tomate, redução de vinagre balsâmico, pão)

(mozarella, frango, pimentos, milho, piri-piri)
(mozarella, atum, cebola, azeitonas)

(rúcula, queijo philadelphia, cebolinho, pão)

(cogumelos salteados, pão)

Peperoni

Bolonhesa

Salmão

Cogumelos

(mozarella, presunto, cogumelos, trufa negra)
(mozarella, peperoni, rúcula)

(bacon, abacate, alface, tomate, pão)

(pão)

(queijo, bacon, cebola caramelizada, ovo
estrelado, alface, tomate, pão)

(queijo de cabra, alface, rúcula, tomate cherry,
nozes, croutons, redução de vinagre balsâmico)
(alface, rúcula, tomate cherry, abacate, cenoura,
salmão fumado, queijo philadelphia, alcaparras)

(alface, tomate, pão)

(mozarella, cogumelos)

Basil

Burrata

Simples

Funghi

Nuggets ou Douradinhos

acompanhamento: batata frita ou arroz

Spaghetti Bolonhesa (meia dose)

Acompanhamentos à sua escolha
Batata frita palito
Chips de batata doce
Arroz
Salada mista

