1

pickup
now!
ESCOLHE NO
MENU O QUE
QUERES.

2

LEVANTA NA MORADA
E LEVA PARA CASA ou
TRABALHO!

R. Barata Salgueiro 28 A
(GUILTY AVENIDA - LX)
Lisboa

bu!itos
400gr cada

10€

GREENS N GRILLED
CHICKEN

Frango grelhado com maçã verde, feta, molho
de mostarda e mel, maionese de alho e ervas,
agrião, alface iceberg; couve roxa, cenoura
picada e pico de galo envolto em tortilha de
trigo e arroz.

PORKIES

10€

Cachaço de porco com maionese
de bacon e BBQ, agrião, batata
palha, abacaxi, guacamole, pico de galo,
alface Iceberg, couve roxa, envolto em
tortilha de trigo e arroz.

ATEC
Mac n Cheese de trufa com
maminha de Wagyu e cebolinho
envolto em tortilha de trigo.

SHRIMP TROPICALIA

15,5€

BEEF N CHIPS N CHEESE

10€

Rolo de carne recheado de creme
cheddar, molhos de mostarda e ketchup, com
batata palha, alface iceberg, couve roxa,
agrião, guacamole e pico de galo envolto em
tortilha de trigo e arroz.

10€

Camarão panado, maionese de
wasabi e sweet chili, com manga
picada, agrião, guacamole, pico de Galo,
alface iceberg, couve roxa, envolto em
tortilha de trigo e arroz.

VEGGIE BABY

10€

Hummus, beringela, courgete,
cogumelo Paris, pimentos
morrones, maionese de beterraba e batata
doce envoltos em tortilha de trigo e arroz.

tacos
120gr cada
PORKIES
GREENS N
GRILLED
CHICKEN
Frango grelhado,
maçã verde, feta,
maionese de alho e
ervas, agrião,
alface iceberg,
couve roxa e
taco de milho.

5€

Cachaço de porco com
maionese de bacon
com topping de
cheddar creme, pico
de galo com abacaxi,
cebola frita,
guacamole, taco
de milho,
alface iceberg,
couve roxa e
agrião.

5€

SHRIMP
TROPICALIA

FISH FRENZY

Camarão panado,
maionese de wasabi e
manga picada, agrião,
guacamole, pico de
galo, alface
iceberg, couve
roxa e taco de
milho.

Peixe branco, ovas
tobiko vermelhas,
lima, tougarashi,
salmão, cebolinho,
nori kizami, maionese
japonesa,
taco de
milho e
guacamole.

5€

5€

burger
300gr
PRENSADO
1 duplo hambúrguer de vaca (300gr) com queijo cheddar,
cebola caramelizada, pickles e molho de barbecue, mostarda
original, tabasco, maionese bacon em Pão brioche.

11€

sushiroll
220gr cada
VEGGIE
Um temaki para vegetarianos reinventado com
pepino doce, abacate, alface icebergue, sésamo,
batata doce frita, maionese de beterraba, cenoura
ralada, kampio, couve roxa, mostarda de dijon,
beterraba, nori e arroz de sushi.

9€

CALIFORNIA
Um temaki reinventado com camarão, manga,
salmão, manganori, arroz de sushi, massago,
sésamo, batata doce frita, maionese, rúcula, pepino
doce, cebola roxa e alface icebergue.

9€

SALMON
Um temaki reinventado com salmão, abacate,
massago, sésamo, batata doce frita, alface
icebergue, queijo creme, couve roxa, aneto, nori e
arroz de sushi.

9€

doces

CHOCO NUTS

5€

5 mini-bolas de Berlim
recheadas com Nutella. Pronto, é só
isso. Nós gostamos é do Verão. E aqui
fica a nossa homenagem ao ritual da
praia mas bem mais Savage.
Ingredientes: Bolas de Berlim
recheadas com Nutella.

POPCORN N CHOC
CRUNCHY STICKY
BOMB

3€

Creme de cacau, avelã e mascarpone
com morangos e pipocas, num taco de
milho caramelizado.

CHURROS

4€

Churros salpicados de
açúcar e dulce de leche a
gosto. Não seriamos Savage se não os
houvesse. Uma dose inclui: 5 Churros +
1 Dulce de Leche.

2-share
3 - 5 PAX
2 Tacos + 2 Burritos + 2 Sushi Rolls (cada dose tem 2) + 2 doses de
Churros (cada dose tem 5).

5 - 7 PAX
4 Tacos + 2 Burritos + 2 Sushi Rolls (cada dose tem 2) + 2 Burger
Press + 3 doses de Churros (cada dose tem 5).

7 - 9 PAX
4 Tacos + 3 Burritos + 3 Sushi Rolls (cada dose tem 2) + 3 Burger
Press + 5 doses de Churros (cada dose tem 5).

45€
80€
100€

R. Barata Salgueiro 28 A Lisboa
(Guilty Avenida)
+351 938 796 195

Todos os preços incluem IVA à taxa legal.

