As nossas hambúrgueres:
100% carne de vaca
Carne grelhada no momento
Bacon grelhado no momento
Ovo grelhado no momento
Com maionese real

Promoções
Menu duo

9,99€

2 hambúrgueres à escolha:
1 batata grande
1 bebida 50cl

Big 200 + 0,50€ und - big 300 + 1,00€ und

Menu duo +

12,99€

2 hambúrgueres à escolha:
4 nuguetes
2 batatas grandes
2 bebidas 50cl

Ligue já

Big 200 + 0,50€ und - big 300 + 1,00€ und

259 348 760

Menu familiar

18,99€

Entrega grátis
11:30h às 24:00h

Todos os dias

4 hambúrgueres à escolha:
8 nuguetes
3 batatas grandes
1 bebidas 1,5L
Big 200 + 0,50€ und - big 300 + 1,00€ und

Menu partilhar

14,99€

4 hambúrgueres à escolha:
20 nuguetes
2 batatas grandes
Big 200 + 0,50€ uni - big 300 + 1,00€ und

Hambúrgueres

Chicken +
2,95€

Big bob´s
3,30€

Ligue já
Double
cheese
2,95€

Double +
3,30€

259 348 760
Entrega grátis
11:30h às 24:00h

Todos os dias

Triple
cheese
3,80€

Triple +
3,80€

À tua medida
Mais carne, mais pão
Um novo conceito de hambúrguer à sua medida: mais carne, mais pão.
Onde pode escolher: os molhos que mais gosta, queijo, bacon e ovo, com salada ou sem salada.
Resumindo um hambúrguer que você imagina e nós fazemos.
2 molhos à tua escolha: Maionese real, ketchup, mostarda, picante ou barbacoa.

Big100 3,30€

Big100 completo

Pode
acrescentar

Ovo
0,60€

Bacon
0,30€

Big200 4,30€

Big200 completo

Pode
acrescentar

200 gr carne

200 gr carne

Ligue já
259 348 760

Ovo
0,60€

Entrega grátis
11:30h às 24:00h

Todos os dias
Bacon
0,30€

Big200 completo

Big300 5,30€
Pode
acrescentar

300 gr carne

300 gr carne
Ovo
0,60€

Bacon
0,30€

Menu criança

Hambúrguer
3,50€

Cheese burguer
3,50€

Complete o hambúrguer
do seu filho

Dê o melhor ao seu filho
Os nossos hambúrgueres só vão para o grelhador quando faz aao seu pedido.
O nosso ovo e bacon é grelhado quando faz o seu pedido.
Oferta de brinde
Surpresa

4 nuguetes
3,50€

Bacon
+0,30€

Ligue já
259 348 760
Entrega grátis

Ovo
+ 0,60€

11:30h às 24:00h

Todos os dias

Complementos
Nuguetes
Caixa 6 1,99€
Caixa 9 2,80€
Caixa 20 4,99€

Batata frita
Média
1,50€
Grande 1,90€

Ligue já
259 348 760
Entrega grátis

Bebidas
Pepsi, Lipton pêssego, Sumol laranja
Pepsi, Lipton pêssego
Pepsi, Lipton pêssego
Bongo
Cerveja Tagus
Água sem gás

Molhos extra
Maionese + 0,10€
Ketchup + 0,10€
Barbacoa + 0,15€

11:30h às 24:00h
0,33L
0,50L
1,5L
0,20L
0,25L
0,33L

1,30€
1,80€
2,50€
1,00€
1,30€
1,00€

Todos os dias

As nossas pizzas são confecionadas
com produtos naturais e frescos.
São cozidas em fornos de pedra.
A nossa massa é fresca.

Promoções
Mega Oferta Familiar
Na compra Pizza familiar

Oferta
Pizza familiar + 1 bebida 1,5L
Pizza de oferta de igual ou menor valor

Mega Oferta Média
Na compra Pizza média

Oferta
Pizza média + 1 bebida 1,5L

Ligue já
259 348 760

Pizza de oferta de igual ou menor valor

Entrega grátis
11:30h às 24:00h

Mega Oferta Pequena

Todos os dias

Na compra Pizza pequena

Oferta
1 bebida 0,33L

40%
Desconto

Todas
pizzas médias e familiares,
exceto pizza margarita
Todos os dias

Pizzas
FAZ A TUA PIZZA

Massa
1º Escolhe o tamanho
fina
2º Escolhe a massa que mais gosta
3º Adiciona o seu molho preferido
4º Completa com os ingredientes que mais gosta

Massa
alta Fofa

Pequena(23cm)

MARGARITA pizza base
Tomate e mozzarela

media(30cm)

familiar (40cm)

4,40€

9,95€

13,95€

0,80€

1,99€

Molho à escolha
Tomate, carbonara, bechamel, barbacoa,
PREÇO POR INGREDIENTE
mozzarela, 4 queijos, fiambre, bacon, chouriço, salsicha, ovo,
pimentos, cebola, azeitonas, cogumelos, ananás, carne vitela, frango,
camarão, atum, delícias do mar.

2,40€

AS NOSSAS SUGESTÕES
CAPRICHOSA
6,80€
Tomate, mozzarela, fiambre, cogumelos, azeitonas, mozzarela extra
PORTUGUESA
Tomate, mozzarela, chouriço, bacon, azeitonas, mozzarela extra
VEGETARIANA
Tomate, mozzarela, cogumelos, pimentos, cebola, azeitonas, ananás e mozzarela extra

14,90€

19,90€

Ligue já
259 348 760
Entrega grátis

4 ESTAÇÕES
Tomate, mozzarela, fiambre, chouriço, cogumelos, azeitonas, mozzarela extra.
Nota: os ingredientes vão separados e a pizza é dividida em 4 partes.
EXÓTICA
Tomate, mozzarela, fiambre, camarão, ananás e mozzarela extra
BECHAMEL
Molho Bechamel, mozzarela, carne, cogumelos, azeitonas, mozzarela extra
7,60€
CARBONARA
Molho carbonara, mozzarela, bacon, fiambre, cogumelos, mozzarela extra
CAMPONESA
Tomate, mozzarela, carne, chouriço, cebola, azeitonas, mozzarela extra
MEXICANA
Molho barbacoa, mozzarela, carne, fiambre, bacon, cebola, mozzarela extra
EXTRA
Tomate, mozzarela, fiambre, chouriço, bacon, cogumelos, azeitonas, mozzarela extra

ESTRAVAGANTE
Tomate, mozzarela, fiambre, pimentos, cebola, carne, chouriço, salsicha,
cogumelos, azeitonas, mozzarela extra
8,40€
PIZZA DO MAR
Tomate, mozzarela, camarão, atum, delicias do mar, cebola, mozzarela extra
AMERICANA
Tomate, mozzarela, fiambre, bacon, chouriço, cogumelos e a nossa mistura de 4 queijos
PIZZA KEBAB
Tomate, mozzarela, carne kebab vitela, frango ou mista, chouriço, cebola, cogumelos,
mozzarela extra, molho kebab normal ou picante

11:30h às 24:00h

Todos os dias

15,90€

20,90€

16,90€

21,90€

NOTA: As nossas pizzas são confecionadas com produtos naturais e frescos.
São cozidas em fornos de pedra. A nossa massa é fresca

Pão de alho
Simples
2 pães 1,30€
Simples com mozarela
2 pães 1,85€
Simples com mozarela + 1 ingrediente 2 pães 1,95€
Ingredientes: bacon, atum, delícias do mar e camarão.

4 pães 1,95€
4 pães 2,85€
4 pães 2,95€

Calzone
CALZONE KEBAB
5,90€
Tomate, carne kebab vitela ou frango ou mista, chouriço, cebola,
cogumelos, mozarela e molho kebab normal ou picante
APÚLIA
5,90€
Tomate, fiambre, azeitona, cogumelos e mozzarela
CALZONE CAMARÃO
5,90€
Tomate, camarão, atum, delicias do mar e mozzarela.

Ligue já
259 348 760
Entrega grátis
11:30h às 24:00h

Todos os dias

CACHORRO
3,30€
Salsicha Frankfurt, bacon, mozzarela e ketchup

Kebab
A nossa deliciosa massa fresca, carne especial kebab de
vitela, frango ou mista a acompanhar com a seleção de
verduras: cogumelos, azeitonas, alface e a finalizar
com o tradicional molho kebab normal ou picante

Kebab
pizza mais
3,30€

Informação ao consumidor:
Ofertas não acumuláveis entre si. Panfleto válido 31/08/2018. Pedido Mínimo 6,20€. Área de entrega limitada.
Ofertas limitadas ao stock existente. Informação válida salvo erro tipográfico. Distribuidor só disponibiliza 25€ de troco.
Tempo de entrega 30 minutos.

