
Uma refrescante e saudável seleção de receitas artesanais, com ingredientes 100% naturais.
Copo/Cone de Bolacha 1/2 /3 Bolas   

Menu: Pastel de Nata e Gelado de Café   

Chocolate Quente com Gelado de Nata e Cobertura de Avelã  

Café com Bola de Gelado de Nata   

IVA INCLUÍDO/PRÉ-PAGAMENTO/SEM SERVIÇO DE MESA IVA INCLUÍDO/PRÉ-PAGAMENTO/SEM SERVIÇO DE MESA

Composição do Brunch para 2 pessoas: 
Pão do dia, pão tradicional, croissant, godet de manteiga, godet de doce (à escolha), queijo curado amanteigado, 
queijo �amengo, �ambre de perna extra, ovo mexido, frutas, iogurte com muesli/granola, sumo de laranja e bebida quente*.
* não inclui: chocolate quente, gama NATA café ou NATA chá 

* não inclui sumo de laranja

TÁBUA Pequeno-almoço (2 Pax) 
Pão, Manteiga, Doces de Fruta, 

Queijo, Fiambre, dois Pastéis de Nata

MENU VITAMINA
Sumo de Laranja Natural,

Croissant ou Pão com Manteiga,
Café

MENU FAST
½ Leite ou Copo de Leite ou Café, 

Croissant simples ou 
Pão com Manteiga

MENU TORRADA
½ Leite ou Copo de Leite, 

Torrada ou Pão com Manteiga,
Café

MENU CROISSANT
½ Leite ou Copo de Leite, 

Croissant com Manteiga e Café

Pequeno-almoço NATA Lisboa
Pão com Queijo/Fiambre, Doce ou Torrada, 

Bebida Quente e Pastel de Nata
(não inclui: chocolate quente, cappuccino, gama NATA Café ou NATA Chá)

 *por apenas mais €0,40 peça uma sanduíche com fiambre e/ou queijo

(1 Pax)(2 Pax)

MENU SALADA 
Salada NATA Lisboa,
 Bebida s/ álcool*

(ou Cerveja 33 cl), Pastel de Nata  
Vegetais

Leguminosas

MENU 
QUICHE 

Quiche, Salada do Dia, 
 Bebida s/ álcool*
(ou Cerveja 33 cl), 

Pastel de Nata

MENU 
EMPADA 

Duas Empadas, Salada do Dia, 
Bebida s/ álcool*
(ou Cerveja 33 cl),

Pastel de Nata

MENU 
ALFACINHA

Sanduíche Lisboa, 
Bebida s/ álcool* (ou Cerveja 33 cl), 

Pastel de Nata, 
+ Café  

Bica/Bica Dupla  

Descafeinado   

Café Pingado  

Abatanado   

Bica com Cheirinho (aguardente)   
Galão   

Meia de Leite  

Cevada/Cevada Dupla  

Garoto  

Copo de Leite  

Leite com Chocolate  

Cappuccino  

Chá 1 pax/2 pax  

Carioca de Limão/grande  

Chocolate Quente chávena/shot  

Chocolate Quente com Frutos do Bosque  

Descubra a mais deliciosa criação de cafetaria NATA Lisboa, à base de café, numa combinação 
de excelência, com aromas, sabores e texturas irresistivelmente envolventes: 

NATA Café Essências – é servido num copo de 125 ml   

NATA Café Cremoso – é servido num copo de 200 ml   

NATA Café Essências – Uma bebida de sabor intenso à base de café, 
nata batida, trufa de cacau e uma essência à sua escolha (caramelo, 
cacau e avelã, chocolate negro, chocolate branco). 
Se desejar intensi�car os sabores adicionamos um pouco de whisky. 
 
NATA Café Cremoso – Uma bebida cremosa e aveludada à base de café, leite, nata batida, trufa de 
cacau e com a presença suave da essência à sua escolha (caramelo, cacau e avelã, chocolate negro, chocolate branco).

Saboreie a natureza em pleno na seleção de ervas, frutas e especiarias que compõem 
a gama NATA Chá, envolvendo-se numa experiência única de aromas e sabores intensos: 

Chá para uma pessoa  300 ml   

Chá para duas pessoas  600 ml   

NATA Chá Premium Collection – Uma gama de chás de infusão com base 
em ervas, frutas e especiarias numa perfeita harmonia de sabores e aromas: 
Ceilão • Chocolate e Especiarias • English Breakfast • Chá Verde • Hortelã • Jasmim • Pêssego Branco

NATA Chá Balance Collection – Uma gama de chás de infusão sem teína com base em ervas, frutas e especiarias 
proporcionando um equilíbrio natural: Maçã Oriental • Pina Colada • Camomila • Rooibos/Baunilha • Flor de Tília
Fruta de Verão • Lúcia-lima e Tangerina

NATALisboa

PORTUGAL • SPAIN • FRANCE • AUSTRIA • UNITED ARAB EMIRATES • BELGIUM
UNITED KINGDOM • ANGOLA • NETHERLANDS • GERMANY • SLOVAKIA

“Nata Lisboa, pour mettre en valeur l´art de vivre Lisboète à l´international“
                        in Le Monde
“ “

“Everything about Nata pays homage to the portuguese capital”
                        in Monocle

“A Nata da Nata”
            in Expresso

THE WORLD NEEDS NATA

PT

Complete o seu menu com uma deliciosa sopa:
Sopas e Cremes/Gourmet

  ALERGÉNIOS E INTOLERÂNCIAS ALIMENTARES
Se necessitar de informação sobre alergénios alimentares, por favor solicite 
mais informações aos nossos colaboradores antes de efetuar o seu pedido.



IVA INCLUÍDO/PRÉ-PAGAMENTO/SEM SERVIÇO DE MESA IVA INCLUÍDO/PRÉ-PAGAMENTO/SEM SERVIÇO DE MESA IVA INCLUÍDO/PRÉ-PAGAMENTO/SEM SERVIÇO DE MESA

Pastel de Nata unid/embalagem meia dúzia  

Torrada/Meia Torrada com Manteiga   

Torrada com Manteiga com Doce do Fruta (à escolha)  
Torrada/Meia Torrada    

Mista Aquecida    
 
Pão do dia/Baguete/Baguete de Cereais:
Manteiga  

Doce de Fruta (à escolha)   
Nutella  

Queijo ou Fiambre  

Queijo e Fiambre  

Por mais _ peça para aquecer o seu pão.

Pão do Dia:
Pão de Alfarroba • Pão de Mafra • Bolinha Rústica • Pão de Cereais
Disponível para take away.

Croissant/Croissant Brioche/Croissant Cereais:
Simples  

Manteiga  

Doce de Fruta (à escolha)   
Nutella  

Queijo ou Fiambre  

Queijo e Fiambre  

Por mais _ peça para aquecer o seu croissant.

Pão com Chouriço  

Merenda Mista  

Empadas: Uma seleção de receitas tradicionais.  

Sabores mediante disponibilidade.

Quiches: Deliciosas receitas artesanais.  

Sabores mediante disponibilidade.

Salgados Típicos: Salgados clássicos da gastronomia portuguesa.    
Croquete de Carne • Pastel de Bacalhau
Rissol de Camarão • Coxinha de Frango

Acompanhamento: Salada do dia  

Sopas e Cremes: A nossa seleção de receitas caseiras.
Cremes Clássicos   

Sopas Gourmet  

Consultar sopa do dia disponível.

SANDUÍCHES LISBOA/TÁBUA LISBOA* 

* Tábua Lisboa – três variedades à escolha de acordo com a oferta do dia, azeitonas, temperadas com azeite extra virgem e orégãos.
Receitas deliciosas com pão rústico:

Lombo de Porco Fumado com Pickles 
Lombo de porco, pickles, creme de vinagre balsâmico e cebolinho.

Lombo de Porco Fumado com Queijo da Serra 
Lombo de porco, queijo da serra cremoso, rúcula, tomate cherry e cebolinho.

Presunto Serrano
Presunto, orégãos e azeite virgem extra.

Peru Fumado com Queijo da Ilha
Peru fumado, Queijo da Ilha curado, rúcula, tomate cherry e cebolinho.

Atum com Cebola
Atum em azeite, cebola, vinagre de vinho tinto e salsa fresca.

Sardinha com Pimentos Vermelhos
Sardinhas em azeite, pimentos vermelhos assados e orégãos.

Queijo da Ilha com Doce de Fruta
Doce de fruta e Queijo da Ilha curado.

Queijo da Serra
Queijo da erra cremoso.

Queijo Fresco
Queijo fresco, sal e pimenta.

Vegan
Tapenade de azeitonas pretas, tomate cherry, tofu, rúcula, pimentos vermelhos assados, mel e orégãos.

Salmão   

Salmão fumado, queijo Philadelphia, tomate cherry e oregãos.

Bacalhau  

Bacalhau em azeite, cebola, pimentos vermelhos assados, rúcula e orégãos.                      

TÁBUA IBÉRICA Pequena/Grande  
A Tábua Ibérica é uma seleção cuidada de produtos mediterrânicos, 
ricos em sabores e em qualidade nutricional. Desfrute com prazer!
Pão tradicional tostado com azeite e orégãos, azeitonas, doce de abóbora ou frutos vermelhos, 
presunto serrano, paio do lombo, queijo curado, queijo curado amanteigado, pimento vermelho assado.

SALADAS NATA LISBOA 
Receitas deliciosas e saudáveis à base de vegetais e leguminosas. 

Vegetais:  

Queijo Fresco 
Queijo fresco, tomate cherry, mix alfaces, mel rosmaninho, cebolinho, 
crouton de azeite e alho, sal e pimenta em grão, azeite e vinagre de vinho tinto.

Atum 
Atum em azeite, mix de alfaces, tomate cherry, crouton de azeite e alho, oregãos, azeite e vinagre de vinho tinto.

Peito de Frango  
Fiambre de peito de frango, mix de alfaces, espargos brancos, passas de uvas, laranja, tomate cherry, azeite e oregãos.

Peru Fumado  
Peru fumado, mix de alfaces, queijo curado, crouton, maçã, tomate cherry, cebolinho e azeite.

Sardinhas com Pimentos Assados  
Sardinhas em azeite, pimentos vermelhos assados, mix de alfaces, tomate, cebola branca, azeitonas pretas, 
oregãos, vinagre de vinho tinto e azeite.

Vegan  
Tofu, pimentos vermelhos assados, tomate cherry, mix de alfaces, crouton, cebolinho, azeite, creme de vinagre balsâmico e oregãos.

Leguminosas:  

Grão ou Feijão Frade com Atum  
Grão ou feijão frade, �letes de atum, cebola branca, azeitonas pretas, tomate cherry, salsa fresca, vinagre de vinho tinto e azeite. 

Grão ou Feijão Frade com Bacalhau    
Grão ou feijão frade, bacalhau, cebola branca, azeitonas pretas, tomate cherry, salsa fresca, vinagre de vinho tinto e azeite.
   

 

Sumo Natural de Laranja  

Água Mineral sem gás 25 cl/50 cl  

Água Mineral com gás/sabores  

Água Tónica  

Ginger Ale  

Cerveja Garrafa 33 cl  

Cerveja sem álcool Garrafa 33 cl  

Somersby  

Panaché  

Refrigerantes/Sumos Compal  

Bolo de Arroz  

Muf�ns/Brownie   
Doçaria Conventual  

Queijadas Tradicionais  

Napolitana de Chocolate  

Scone simples  

Scone com Manteiga ou Doce 1 un/2 un  

Ginjinha  

Moscatel  

Vinho do Porto  

Porto Tónico  

Madeira  

Licor Beirão  

Vinho Maduro Tinto Douro  copo/garrafa  

Vinho Maduro Branco Douro  copo/garrafa  

Vinho Verde Branco  copo/garrafa  

Vinho Rosé  copo/garrafa  

Granizados: feitos com sumos biológicos e extratos naturais.              
Morango, Romã e Mirtilo • Manga, Cidreira e Flores de Camomila • Chá Verde, Lima e Hortelã
Amêndoa, Café Verde e Ginseng Rosa • Rosa Canina, Laranja, Limão e Cenoura   

Sumos: a frescura e riqueza de um sumo feito ao momento. 
Nada mais natural. 100% Fruta, 100% Sumo. Médio/Grande
Refrescante • Multivitaminas • Exotic   
Tropical  
Sabores mediante disponibilidade.

Refrescos: uma deliciosa seleção dos refrescos da cidade de Lisboa, 
à base de frutos e plantas. 100% natural e preparados no dia.
Groselha • Capilé • Tangerina • Chá Verde da Gorreana  
Erva Príncipe • Tomilho-limão •  Limonada • Chá Gelado 
Mazagran (contém álcool)  
Vencedor “Melhor Mazagran da Cidade” - Time Out Lisboa
 

Iogurte fresco com ingredientes naturais, �bras, proteínas e vitaminas.
Cremoso • Magro • Sem Lactose     Médio/Grande
Natural   
Com Granola ou Muesli  

(sultanas e fruta fresca ou doce de fruta)  

Uma cuidada seleção de bebidas com álcool, fruta, especiarias e ervas mediterrânicas.
100% refrescante e feito na hora.
Sangria de Vinho Tinto copo*/jarro de 1 L/1,5 L (2/4 pax)  
Sangria de Espumante jarro de 1,5 L (2/4 pax)  
Sangria de Vinho Rosé copo*/jarro de 1 L/1,5 L (2/4 pax) 

*mediante disponibilidade.


