
Classic Burger
Steak burger grelhado a gosto com cebola grelhada.

American Cheese 
Steak burger grelhado a gosto coberto 
com queijo cheddar e cebola grelhada. 

Rock n’ Roll 
O mais pedido! Vais na onda?

crocante, queijo cheddar e cebola grelhada.

Pink Cadillac 
A combinação perfeita!
Steak burger grelhado a gosto coberto com cogumelos 

Memphis BBQ 
Steak burger grelhado a gosto com bacon crocante, 
queijo cheddar e cebola grelhada, coberto com molho BBQ 
finalizado com um aro de cebola crocante no topo.

Um bocadinho de história nunca fez mal a ninguém!
Os nossos Steak burgers são 100% carne de vaca proveniente
dos Açores, uma receita caseira que respeita toda a nossa
tradição. Todas as combinações vêm em pão tostado com
manteiga acompanhado de alface, tomate.

Vais querer provar só de o ver passar!
Steak burger grelhado a gosto com bacon crocante, 
queijo cheddar e ovo estrelado.

Bell Air 

Ideal para par

50’s Combo

3/4 pessoas

BEST SELLER

Asinhas de frango fumadas, rolinhos de 

frango panadas e pequenos triângulos de

Acompanha com os nossos molhos BBQ, 
salsa, sour cream e honey mustard.
1/2 pessoas
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Mexican Burger
Steak burger grelhado a gosto 
temperado com um toque mexicano, 
queijo cheddar, guacamole e
 pico de gallo. 

NEW

Classic Hot Dog
Tradicional cachorro americano com molho de mustarda e 
mel finalizado com cebola crocante.

 Cheesy Hot Dog
Cachorro americano com molho cheddar especial, bacon 
picado e cebolete.

A nossa batata tradicional com pele. 
Batata Frita Tradicional 

Cheesy Fries

Tradicionalmente americano.
Mix de couve roxa, couve branca e cenoura 
ralada envolta em molho de mustarda e mel.

Coleslaw

Mix de verdes, cenoura ralada e tomate picado.
Salada Mista

A tua viagem até à America começa agora!
Pedimos a todos os passageiros que mantenham os cintos 
apertados enquando disfrutam de cada sabor único.
Acredita, não vai ser apenas uma refeição, vai ser uma experiência

receitas caseiras e tradicionais.
Here we go!

Choose your best side! always

De comer e chorar por mais!
Batata frita tradicional coberta com o nosso
molho especial,  bacon picado e cebolete.

Steak

Vegetariano PicanteVegan

Onion Rings
Os clássicos aros de cebola crocantes, servidos com

5,5

Smoked Chicken Wings
Tradicionais asinhas de frango fumadas. 
O molho é à tua escolha:
Para os aventureiros: Buffalo
Para os amantes da tradição: BBQ
Para molhar uma a uma no nosso molho especial.

5,9

8,5
12

6,3

7,3

 9

9,7

9,7

10,7

10,5

6,5

8,5

2

3,5

2,5

3

DOUBLE SIZE
Para os esfomeados! opção 
dupla em todas os steak burgers

+3

200g

Chips & Dips

com guacamole e molho de salsa.
- Extra molho cheddar especial

3,5

+ 1,7

Extras
Queijos

Mozzarella/Cheddar/Blue Cheese

Cebola
Grelhada/Crocante

Ovo Estrelado
Bacon

Cogumelos Salteados

Guacamole

1,5

1,5

1,8

1,8

2

1,8

guacamole caseiro e sour cream. 

SOB Nachos 7

“NO PICA....”
- Extra Chili caseiro

- a mexican that’s lying to you...

Mexican Style Hot Dog
Hot&Spicy!
Cachorro americano, com o nosso chili
caseiro, molho de cheddar, guacamole, 
    pico de gallo e jalapeños.

10

NEW

+2

H O T

Servida em pão de sandwich com peito de frango 

bacon crocante, alface e tomate.

Legendary Chicken 7,5



Mains
Mac&Cheese

WEST SIDE
Style

BECAUSE WEST 
WASN’T WON ON SALAD!

The 50’s Chicken Salad

Taco Salad

cheddar especial, chili americano, pico de gallo, 
guacamole e sour cream.

COBB Salad

NEW

You can try 
to be healthy 
here too!

BBQ

6,5

Baby Back Ribs
Desfaz-se na boca!

americano envolta em molho BBQ. 
Acompanhada de batata frita e coleslaw.

1/2 Ribs

1 Ribs
.
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we want you 
on top!

Pergunta como podes competir!

28

5 Steak Burgers com queijo cheddar, mozzarella,
bacon, cogumelos e cebola grelhada.
Servido com batata frita.

+3
+2
+2
+2

Pulled Turkey Sandwich

+0,5
+1
+0,5

Escolhe o teu melhor side!

Tão igual e tão diferente! Carne de perú fumada e desfiada
na casa,  envolta em molho BBQ, acompanhada de cebola 
crocante em pão de hamburger brioche.

- Extra molho cheddar 
- Extra Guacamole
- Extra Jalapenõs

10

+0,5
+0,5

Pulled Pork Sandwich

envolta em molho BBQ, acompanhada de cebola crocante em
pão de hamburger brioche.

- Extra molho cheddar
- Extra Jalapenõs

Escolhe o teu melhor side!
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Southern Texas Chili

NEW
11

O primeiro hambúrguer do mundo feito à base de plantas
 que se parece, se cozinha

soja ou glúten.

If you think vegetarian food is 
boring, you’re doing it wrong!

Burgers 
Classic Veggie

Beyond Meat Burger com cebola grelhada.

American Cheese Veggie
Beyond Meat Burger com queijo cheddar e cebola
grelhada.

Bell Air Veggie
Beyond Meat Burger com queijo cheddar e ovo estrelado.

Pink Cadillac Veggie
Beyond Meat Burger com cogumelos salteados e queijo
mozzarella.

Memphis Veggie
Beyond Meat Burger com queijo cheddar, cebola grelhada e 
molho BBQ finalizado com um crocante aro de cebola.

Mexican Veggie
Beyond Meat Burger temperado com o nosso mexican spice,
queijo cheddar, guacamole e pico de gallo.

Mains
Mac&Cheese with Mushrooms

Vegetariano Picante
VEGETARIAN

Todas as combinações vêm em pão tostado com
manteiga acompanhado de alface, tomate.

??

??

BEST SELLER
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A nossa carne é fumada na casa com madeira de nogueira
envolta no nosso famoso BBQ caseiro. Uma receita que te 
vai deixar deliciado.
Tentado? Prova e aprova!

com o nosso molho especial finalizado com cogumelos salteados.

Tipicamente Americano!
Receita tradicional americana à base de macarrão envolto
no nosso molho, queijo cheedar e mozzarella.

Finaliza com:
 - Peito de Frango Grelhado
 - Tiras de frango panado
 - Salsicha fumada
 - Cogumelos Salteados

O tradicional chili americano finalizado com 
queijo cheddar ralado, sour cream e cebolete.

milho. 

Mix de verdes com peito de frango grelhado ou pedaços
de frango panados, tomate picado, cebola roxa, cenoura

de milho e molho honey mustard.

Tradicional pela sua apresentação! 
Salada com base de mix 
de verdes, pedaços de frango 
panado, cenoura ralada, 
pico de gallo e bacon picado.
Acompanhado de sour cream 
 e talos de aipo.



Baunilha

Chocolate

Caramelo de leite

FreshFruitMorango

Banana

FASHIONED

Cocktails
OLD

Milkshakes
Margarita Slushie 

A bebida de Verão!
Escolhe o teu sabor preferido:
Morango ou Manga
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50’s Lemonade
Tradicional limonada com um toque de
 hortelã.

Strawberry Lemonade
A mais saborosa!
Limonada com morango e manjericão.

3,5

4,9

4,2

Lemon Mint
A mais refrescante!
Hortelã menta emulsionada com limonada.

3,8

Sugestão do mês
6,5

Budweiser

Imperial 0,2l

Pint 0,5l

Classic Cherry Coke

Vanilla Coke

Dr. Pepper

Pepsi Cola 0,4l

Pepsi Cola Light 0,4l

Seven Up 0,4l

Água 0.5L

Água c/gás

Corona

2,5

2,5

2,5

1,5

2

4

3,9

3,9

3

1,5

Cream Soda
Cola Float

4,5
4,5

Informações sobre alimentos que podem provocar alergias ou intolerâncias 

. Cereais que contêm glúten - Crustáceos - Ovos - Peixe - Amendoins - Soja - Leite - Frutos de casca rija - Aipo - Mustarda - Sementes de sésamo - Dióxido de enxofre e sulfiltos - Tremoço - Molusculos. 
Regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro.

GO GREEN

Pede palhinha apenas se 
precisares!

#strawlessocean

Junta-te a nós 
 na redução de 

plástico.

Manga



CHEESECAKE
NY 50’s

APPLE
DELIGHT

AMERICANStyle
PANCAKES

BANANA SPLIT CHOCOLATE
fUDGE CAKE SUNDAELEMON 

MERENGUE PIE

50’s
PANCAKES

old school
ICE CREAM

sweet
WAFFLEChocolate Chip

skillet

PERGUNTA QUAL A NOSSA SUGESTÃO 

O clássico brownie!
Servido com gelado de baunilha

caseiro, calda de chocolate
 quente e chantilly

Tradicionalmente americano!
Escolhe a cobertura:
Morango/Chocolate/

Caramelo salgado
Acompanhado de chantilly

Ideal para partilhar!
Tarte de maçã coberta com

 crumble, gelado de baunilha 
caseiro e cobertura de caramelo

de leite

Panquecas estilo americano com 
syrup e manteiga.

Bola de gelado extra: +2€
Double size: +3€

Banana, 3 bolas de gelado 
(Baunilha, Morango e Chocolate),

chantilly e topping de 
morango, caramelo e chocolate. 

Simplesmente irresistível!

Tarte de limão merengada 
com uma base de bolacha 

tostada.

Uma generosa fatia de bolo de 
chocolate servido com chantilly

Bola de gelado extra: +2€

Gelado de baunilha caseiro
com topping de:

Morango/Caramelo de leite/
Chocolate quente

Extra Chantilly: +1,5€ 

Panquecas com cobertura à
escolha:

Morango/Chocolate quente/
Caramelo de leite

Bola de gelado extra: +2€
Double size: +3€

Tão bom quanto parece!
Cookie americano servido

quente com uma bola de gelado
de baunilha e chocolate quente

Sempre fantástico!

Morango/Chocolate quente/
Caramelo de leite

Bola de gelado extra: +2€

Faz o gelado ao teu gosto!
1 Sabor: 2,5€
2 Sabores: 5€

Extra chantilly: +1,5€

50’s
BROWNIE

€5,5

€6,9

€4,5

Imagens meramente ilustrativas

COOKIE


