Entregas ao domicílio:
218 281 924
ou
geral@sopanopao.pt

Delicioso até ao fim
Sabores de todo o mundo servidos no nosso pão caseiro. Taças de pão feitas por nós, à sua escolha:
Normal, Sementes e Alfarroba. Descubra também o pão especial do mês.*

PITAS

SOPA NO PÃO
meia dose / dose

Sopa de peixe

MENU ALMOÇO

Aqui, o pão ainda é Rei. Pão de trigo com forma achatada típico
do Médio Oriente, recheado com três receitas à escolha.

Adicione uma bebida, sobremesa e café ao seu prato
por mais 3€ (até às 16h).

6,20 / 7,50€

A nossa versão deste prato tradicional,
com bacalhau, mexilhão e camarão.

Frango

Sopa da Pedra

5,90 / 7,20€

Receita originária de Almeirim, com enchidos,
entremeada e orelha de porco.

5,00€

Tiras de frango, alface guacamole, molho iogurte, pickles
e cebola frita.

Porco desfiado

Prato do dia
5,50€

Tiras de entremeada, cenoura, molho iogurte, pickles,
cebola frita.

NO PÃO

Legumes
meia dose / dose

Goulash

6,20 / 7,50€

7,20€

Strogonoff de frango

Menu promocional

7,00€
(entre 12h e 16h)

Cachupa
4,50€

Pão do mês

Pão Pita, Alface, Mix de Legumes, guacamole, molho
iogurte, pickles, cebola frita.

Pão de milho

Tradicional da Hungria. Estufado de carne de vaca,
extra comfort food.

Caril de peixe ou frango

6,30 / 7,60€

SALADAS

KIDS MENU

Uma combinação mais leve servida na taça de pão.

Especialmente pensado para os mais pequenos.
Servidos no pão, claro!

Feito como na Índia, recomenda-se com
picante.

Caril de legumes

5,60 / 6,90€

Alternativa vegetariana do nosso caril,
recomenda-se com picante.

Frango com molho satay

Caesar de frango
5,90 / 7,20€

Originário do Vietname, com molho rico e
cremoso de pimentos, amendoim e coentros.

Caesar de salmão

Bolonhesa

5,90 / 7,20

Tradicional de Itália, uma deliciosa pasta
à bolonhesa.

Chilli com carne

Um clássico com frango, bacon e queijo parmesão.

Um remake da tradicional salada Caesar.

Couscous com legumes
6,20 / 7,50€

Variação da salada tabulé originária da Líbia,
uma explosão de sabores e ingredientes.

6,50€

6,80€

5,80€

Tradicional do México, picante q.b.
Com carne picada, feijão e tomate.

Bitoque à moda da casa

PETISCOS

7,30€

Nada mais português. Bife de vaca servido com
um ovo a baixa temperatura, arroz e batata-chip.

Petiscos do mundo servidos nas nossas taças de pão.
Ideais para partilhar em qualquer momento do dia!

Feijoada à Brasileira

2 taças por 5€

8,20€

As quintas feiras são dias de trazer os sabores do Brasil à
sua mesa, servidos numa deliciosa taça de pão.

Cozido à Portuguesa

Guacamole
7,40€

Hummus de beterraba

Um prato típico servido todas as sextas feiras à moda
Sopa no Pão, acompanhado com arroz de farinheira.

Patê de cogumelos
Moelas de frango com chimichurri

RODÍZIO À MODA DO CHEF

Atum marinado
2 pessoas

16€

3 pessoas

23,50€

Inclui taça de vinho ou refrigerante e café

Inclui 4 bebidas ou 1 garrafa de vinho da casa e café

+1 pessoa

4,50€

Frango à Napolitana

4,30€

Bolonhesa Kids

4,80€

SOBREMESAS
Sobremesas caseiras que tornam a sua refeição
deliciosa até ao fim.
Brownie de chocolate

2,90€

Bolo vegan

2,90€

Mousse de chocolate

2,90€

Mousse de limão

2,90€

Baba de camelo

2,90€

Pannacota

2,90€

Bolo do dia

2,90€

Ovos mexidos com farinheira
Atum chimichurri

Inclui taça de vinho ou refrigerante e café

4 pessoas

Pizza Taça
Com bacon, tomate e queijo.

Crie o seu petisco!

Pica-pau da vazia

Ideal para provar os pratos da casa nas nossas mini taças de pão.

30€

3€

Pizza taça
+ 5,50€

vegetariano

Sopanopao

