
Menu
Cafetaria Ordem dos Médicos, Lisboa

Os valores apresentados têm IVA Incluído à taxa legal em vigor.
Se é alérgico ou intolerante a alguma substância (ver dístico afixado), por favor contacte a gerência. Nenhum prato, 

produto alimengtar ou bebida pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou se por este for inutilizado.

MENU DO DIA
almoço de segunda a sexta feira

Prato do dia     6,00€

Prato do dia, bebida a copo, sopa ou sobremesa    7,50€

Sopa, prato do dia, bebida a copo e sobremesa    8,50€

bebidas: água, vinho ou sumo laranja

Gaspacho de melão e tomate amarelo com crostini de presunto   3,50€ 

Sopa do dia      1,90€

Sopa de peixe da nossa costa     4,00€

Bitoque do lombo de novilho (150g) com ovo a cavalo e batata frita                         10,00€

Omelete simples com batata frita e salada    5,50€

Omelete de fiambre ou queijo com batata frita e salada   6,00€

Omelete mista com batata frita e salada    6,50€

Salada de salmão com molho de mostarda e mel    9,50€

Salada Niçoise                            12,50€

Salada de queijo de cabra, pera bêbeda e vinagrete de frutos vermelhos  9,50€

Salada Caesar      9,50€

Salada da semana (sugestão do Chef.)    7,50€

Pasta da semana (sugestão do Chef.)    6,50€



Menu
Cafetaria Ordem dos Médicos, Lisboa

Os valores apresentados têm IVA Incluído à taxa legal em vigor.
Se é alérgico ou intolerante a alguma substância (ver dístico afixado), por favor contacte a gerência. Nenhum prato, 

produto alimengtar ou bebida pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou se por este for inutilizado.

Sandes de pão caseiro com presunto   4,00€

Sandes de ovo     2,50€

Cachorro torrado à antiga     3,50€

Sandes de carne assada     3,50€

Prego de atum com cebola roxa caramelizada                          16,00€
em brioche de batata doce, com batata frita     

Hambúrguer do acém com chutney de tomate,                          12,50€
em bolo do caco, com batata mediterrânea

Prego do lombo (150g), em bolo do caco, com cascas de batata                         10,00€   

Preguinho de novilho, em bola de pão da tia, com batata frita   5,50€

Tosta de peru, curgete grelhada e queijo da ilha, com chips de batata doce                11,50€

Torricato de cachaço de porco, mostarda antiga e pickles de maçã                         10,00€

Ovos rotos com presunto e camarão    9,50€

Pica pau do lombo de novilho     8,50€

Gambas al ajillo      9,60€

Tábua de enchidos                           10,00€

Farinheira com laranja, morcela com puré de maçã,

linguiça gratinada com queijo de cabra

Tábua de queijos e presunto                           15,00€

Cascas de batata frita com maionese trufada    2,50€

Batata frita com molho barbecue     2,90€

Batata frita      2,00€

Salada mista      1,20€


