EMENTA DE BRUNCH
“O Pote de Poder do Paul” – tacinha de papas de sementes chia,
amêndoa laminada, leite de amêndoa, maçã e bagas de goji
Fruta fresca e sazonal / com iogurte natural

2,50
4,00/4,50

Granola caseira com iogurte natural, mel e compota de frutos
vermelhos

4,80

Bircher muesli com iogurte fresco, flocos de aveia, sumo de maçã,
maçã ralado, mel e canela

4,50

“O Australiano” – Tosta com Vegemite

2,40

“the mill BLT” sanduiche de bacon, alface, tomate e molho
agridoce de tomate/ com um ovo estrelado
“Panquecas” com ricotta e compota de frutos vermelhos
Tosta de abacate com piri piri, sumo de lima e coentros / com
tomate cherry assado e condimentado

5,50/6,50
7,50
5,00/6,50

“Fritters” de milho doce com abacate e coentros

7,50

Pequeno Almoço Vegetariano – ovos mexidos com abacate e
espinafres

7,50

“the Sydney breakfast” – um fritter de milho doce com ovos
escalfados, abacate e queijo fresco

8,50

“O nosso pequeno almoço clássico” – ovos estrelados, bacon e
abacate em pão rústico

8,50

“o stack” – camada de pão torrado, espinafre, ragoût de tomate,
chalotas e cogumelos e um ovo estrelado / com chouriço
the mill’s “huevos rancheros”- ragout de feijão encarnado com
linguiça picante, chouriço e um ovo frito. Servido com abacate

7,00/7,50
7.50

Extras
Bacon, abacate, tomate cherry assado, chouriço
Requeijão, sementes omega

cada 2,00
cada 0,50

Bebidas
Smoothie de frutos vermelhos, banana, aveia, amêndoa iogurte e
leite

4,80

Smoothie de Café com expresso, cacau, banana, tâmaras,
amêndoa, aveia e leite

4,80

“Verde & Dourado” smoothie com maçã, abacate,espinafre e leite

4,80

“Tutti-frutti” Mistura de fruta fresca e sazonal (não lácteo)

4,00

Sumo de laranja natural

3,20

Bucks Fizz (com Espumante e sumo de laranja natural)

6,50

Alguns pratos podem conter vestígios de nozes.
Por favor nota que não fazemos a divisão de contas.

