
Chips & Dips
Pequenos triângulos de tortilhas de milho servidos 
com guacamole e molho de salsa.

Onion Rings
Os clássicos aros de cebola crocantes, servidos com
molho BBQ. Deliciosos até à última dentada!

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

Rock n’ Roll 
O mais pedido! Vais na onda?
Steak burger grelhado a gosto com fatias  de bacon 
crocante, queijo cheddar e cebola grelhada.

Steak

200g

Mexican Burger
Steak burger grelhado a gosto 
 com queijo cheddar, guacamole
 e pico de gallo. 

Mains

VEGANVEGETARIANO

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

The world's first plant-based burger that looks, 
cooks, and satisfies like beef without GMOs, soy, or gluten.

WEST SIDE
Style

Baby Back Ribs
Desfaz-se na boca!
Costela de porco assada e 
fumada na casa ao estilo 
americano envolta em molho BBQ. 
Acompanhada de batata frita.
     1/2 Ribs                      15
     
      1 Ribs                         19 

BECAUSE WEST 
WASN’T WON ON SALAD!

PICANTE

*Todas as combinações vêm em pão torrado com 
manteiga, alface e tomate.

Smoked Chicken Wings
Tradicionais asinhas de frango fumadas envoltas
em molho BBQ.

5,9

Ideal para partilhar!

50’s Combo

3/4 pessoas

BEST SELLER

Asinhas de frango fumadas, rolinhos de 
mozzarella panados, aros de cebola, tiras de 
frango panadas e pequenos triângulos de
tortilha de milho.
Acompanha com os nossos molhos BBQ, 
salsa, sour cream e honey mustard.
1/2 pessoas

Tortilhas de milho com molho cheddar e
mozzarella derretidos, jalapeños, pico de gallo,
guacamole caseiro e sour cream. 
     Vais resistir?

SOB Nachos 7

“NO PICA....”
- Extra Chili caseiro   +2

- a mexican that’s lying to you...

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.

10,7
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Choose your best side!
always

A nossa batata tradicional com pele. 
Estaladiça até à última.

Batata Frita Tradicional 

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

American Home Style Chili
O tradicional chili americano finalizado com 
queijo cheddar ralado, sour cream e cebolete.
Acompanhado com tortilhas de
milho. 

NEW
11

American Cheese Veggie

Memphis Veggie

Mexican Veggie

Classic Hot Dog
Tradicional cachorro americano com molho honey mustard
finalizado com cebola crocante.
 Cheesy Hot Dog

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

6,5

8,5

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

10

NEW

10

+0,5
+0,5

Escolhe o teu melhor side!

Pulled Pork Sandwich
Tenta resistir! Carne de porco fumada e desfiada na casa, 
envolta em molho BBQ, acompanhada de cebola 
crocante em pão de hamburger brioche.
Torna-a ainda mais irresistível:
      - Extra Cheedar derretido
       - Extra Jalapenõs

3,5

5,5

8,5
12

2

3,5

7,3

 9

10

9,3

12,7

12,5

Limited edition: When it’s over, it’s over!

Limited edition: When it’s over, it’s over!

BURGERS

Kids
CHEESE BURGER
Hamburger com queijo e batata frita

8

HOT DOG

KID HOT DOG 7,5

CHICKEN

CHICKEN TENDERS
Tiras de frango panadas com batata frita 

7,5

TODOS AS OPÇÕES TÊMBEBIDA
INCLUÍDAÀ ESCOLHA

Cachorro americano com batata frita
 Classic Veggie 8,3

Classic 6,3
Steak burger grelhado a gosto coberto com cebola grelhada. 

BEBIDAS INCLUÍDAS: 
PEPSI; PEPSI LIGHT; SEVEN UP; ÁGUA; COMPAL LARANJA


