
BATATA FRITA    V   3.00 

BATATA DOCE FRITA  V  3.50

BATATAS ASSADAS    V  4.00
No forno com alecrim e ervas 

ESPINAFRES  V  4.00 
Salteados com alho e piri piri

BROCULÓS / FEIJAO VERDE    V  4.00
Salteados com alho 

TOMATE E CEBOLA    V   4.00  

MISTA SALADA   V   5.00  

RUCULA  V  5.00
Rucula, parmesão, balsâmico

PRIMAVERA V   8.50
Rucula, tomate cherry, abacate e 
parmesao

ENTRADAS

@pizzapastafantasia

SALADAS

PASTA

PIZZA

FRANGO ASSADO 12.00
Frango assado no forno, batatas fritas e 
salada mista 

POLLO MILANESE  14.00
Peito de frango panado com:
-esparguete napolitana
-batatas assadas no forno com 
  alecrim e ervas
-adicione ovo frito, sálvia e anchovas por 
3.00

BISTECCA DI MANZO 21.00
Bife do lombo, batatas assadas, espinafres 
salteados e tomate cherry. Molho pimenta 
à parte

BISTECCA TAGLIATA 20.00
Bife do lombo cortado às fatias com 
rúcula, parmesão e tomate cherry
assado

SALMONE ALLA GRIGLIA 17.00
Salmão grelhado com salada de cous cous 
e molho verde (salsa,manjericão, anchova, 
alcaparras, alho, azeite)

PARMIGIANA MELANZANE  V 13.50
Fatias finas de beringela, molho de tomate 
fresco, queijo mozzarella e parmesão 

CARABINIERI  20.00
Camarões fritos com azeite, alho e Piri 
Piri acompanhado com arroz

PRATOS PRINCIPAIS

  

  PANE ALL’AGLIO  V
  Base de pizza
  com alho  5.00
  com alho e queijo  6.00
  com alho e tomate 6.00

  MOZZA FRITTA  V  6.00
  Mini bolinhas de mozzarella panadas e  
  fritas, servidas com pesto de manjericão

SOPA MINESTRONE   V  4.50
Sopa de legumes frescos

BRUSCHETTA  V
Pão torrado com:
- tomate, cebola roxa, alho e manjericão  6.00
- queijo de cabra, uvas, nozes, mel  7.00
- abacate, queijo feta, salmão fumado  7.00

CAPRESE DI BUFALA  V  9.00
Mozzarella de bufala com tomate fresco e 
manjericão, azeite extra-virgem
e vinagre balsâmico

AMÊIJOAS À BULHÃO PATO  16.50
Amêijoas frescas da Ria Formosa com azeite, 
alho e coentros 
 
AUBERGINE PARMIGIANA  V  7.00
Fatias finas de beringela, molho de tomate 
fresco, queijo mozzarella e parmesão

GAMBERETTI  9.00
Camarões fritos com tomate, alho e Piri Piri

CALAMARI 8.50
Lulas estaladiças com molho tártaro

PROSCIUTTO E MELONE  8.50
Fatias de presunto com melão cantaloupe 

BURRATA  V  9.50
Burrata cremosa fresca com rúcula e tomate 
cereja amarelo com pão torrado

SALADA FANTASIA  V 12.00
Tomate cherry, manga, papaia, 
mozzarella, abacate e manjericão fresco

SALADA VERÃO  14.00
Fatias de pêssego fresco, queijo burrata 
cremoso, presunto de parma, 
manjericão, pinhões torrados com azeite 
e vinagre balsâmico branco

SALADA COUS COUS  12.00
Cous cous, frango, tomate seco, 
pimentos vermelhos, ervilhas, 
alcachofras, cogumelos e rucula

SALADA PÊRA  V  12.00
Rúcula, pera, queijo de cabra, nozes, 
tomate cherry, temperado com azeite e 
balsâmico 

POLLO PANCETTA  12.50
Frango, bacon, abacate, mistura de 
folhas, cebola roxa, tomate cherry, molho 
de mostarda e mel 

SALADA NICOISE  12.50
Atum, anchovas, alcaparras, mistura de 
folhas verdes, tomate, azeitonas, ovo e 
feijão verde

Todos os preços em euros. IVA incluido a taxa 
legal em vigor Neste Estabelecimento existe 
livro de reclamacoes.   Se pretender informação 
sobre os ingredientes e alergénios dos pratos e 
produtos servidos no nosso estabelecimento, 
solicite a um dos nossos colaboradores.

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

MASSAS SEM GLÚTEN
DISPONÍVEIS A PEDIDO

MARGHERITA V  10.50 
Tomate e queijo mozzarella

PEPPERONI  11.50
Tomate, queijo mozzarella e pepperoni - 
com ou sem piri piri

PUTTANESCA 12.50
Tomate, queijo mozzarella, anchovas, 
azeitonas mistas, alcaparras, parmesão, 
salsa, manjericão e piri piri

LA REGINA  12.50
Tomate, queijo mozzarella, fiambre, 
cogumelos e azeitonas 

CAPRINA  V  12.50
Tomate, queijo mozzarella, queijo de 
cabra, cebola roxa, espinafres e azeite 
de alho

POLLO PIRI PIRI  12.50
Tomate, queijo mozzarella, frango, 
pimentos amarelos e piri piri

QUATTRO FORMAGGI  V 13.00
Ricotta, queijo mozzarella, gorgonzola, e 
parmesão - SEM TOMATE

ROMANA  12.50
Tomate, queijo mozzarella, cebola, 
bacon, fiambre e chouriço picante

IL CONTADINO  V 13.00
Tomate, queijo mozzarella, pimentos, 
courgettes, beringela e parmesãosão

TONNO  12.00
Tomate, queijo mozzarella, cebola, 
atum, azeitonas 

RUSTICA 12.50
Tomate, queijo mozzarella, salame 
Napoli, beringela, piri piri e parmesão

BUFALA  V 13.00
Base de tomate com tomate cherry, 
rúcula e mozzarella búfala

NDUJA  13.50
Tomate, queijo mozzarella, cebola roxa, 
azeitonas pretas e Nduja - salame 
Italiano picante

CHELSEA V 13.00
Tomate, queijo mozzarella, tomate 
cherry, rúcula e parmesão

PORTOBELLO  V 12.50
Tomate, queijo mozzarella, gorgonzola, 
cogumelos portobello, parmesão e óleo 
trufa

SAN DANIELE 13.50
Tomate, mozzarella búfala, parmesão, 
tomate cherry, rúcula e presunto 

FANTASIA 13.00
Tomate, queijo mozzarella, cogumelos, 
bacon, espinafres, ovo e parmesão

SALMONE 14.00
Mascarpone, queijo mozzarella, salmão 
fumado, rúcula 

CALZONE
CALZONE FANTASIA  14.00
Pizza fechada com queijo mozzarella, 
frango, alho coberto com molho tomate

CALZONE NAPOLI 14.00
Pizza fechada com queijo ricotta e 
mozzarella, fiambre, salame e 
parmesão coberto com molho de tomate

CALZONE PRIMAVERA  V 13.00
Pizza fechada com queijo mozzarella, 
ricotta, vegetais grelhados

PARA DIVIDIR

RIGATONI ALLA NORMA  V  13.00
Beringela e tomate cherry com alho, piri piri, 
manjericão e queijo ricotta salgado

ESPARGUETE PUTTANESCA SALMONE 14.50
Molho de tomate, alho, piri piri, anchovas, 
azeitonas pretas, alcaparras com
filé de salmão fresco

LINGUINE FRUTOS DO MAR  16.00
Molho de tomate fresco com camarão, 
amêijoas, polvo,tamboril e piri piri 

RAVIOLI RICOTTA E ESPINAFRES  V  13.50
Com molho de tomate e manjericão ou com 
molho de salvia e manteiga

ALFORNO
LASANHA TRADIZIONALE  13.50
Folhas de massa com bechamel, molho de 
bolonhesa e parmesão

LASANHA VEGETARIANA  V  13.50
Folhas de massa verde, com béchamel, 
espinafres, cogumelos e vegetais

Novo VEGAN MOZZARELLA      DISPONÍVEL A PEDIDO  + 2.00

TAKE AWAY

ENTREGAS
GRáTIS

COUVERT  2.00 
Vários pães, grissinos, pate, manteiga, 

azeitonas.

ACOMPANHAMENTOS SALADAS DE ENTRADA

CELEBRANDO

1989 - 2021

32
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ESPARGUETE NAPOLETANA    V  10.50
Molho de tomate e manjericão
Adicione Burrata por 3.50

PENNA ARRABBIATA  V  10.50
Molho de tomate com piri piri e alho
Adicione Burrata por 3.50

PENNE PESTO  V  12.00
Pesto de manjericão
Adicione Frango por 2.00

ESPARGUETE BOLONHESA  12.00
Carne picada e molho de tomate 

ESPARGUETE CARBONARA  12.50
Bacon, ovo, bechamel e parmesão 

ESPARGUETE VONGOLE  16.00
Amêijoas frescas cozinhadas com vinho 
branco, alho e piri piri fresco e coentros 

LINGUINE GAMBERETTI  14.50
Camarão, chouriço picante, tomate cherry, 
azeite, alho e rúcula

FAÇA A SUA PIZZA
PARA UMA PIZZA DUPLA 5.00
INGREDIENTE EXTRA - PIZZA MEDIA 1.00 / PIZZA DUPLA 1.50
MOZZARELLA DE BUFALA / PROSCIUTTO / CAMARÕES / NDUJA  3.00

pratos adequados
para vegetarianos

Pratos adequados 
para vegans


