- EXTRAS -

ALMOÇO

PÃO E TOSTAS

€1.50

NACHOS SEM GLÚTEN

€1.50

AZEITONAS E TREMOÇOS

€2.00

PALITOS VEGETAIS

€1.50

CHIPS DE BATATA DOCE

€2.50

SOPA DO DIA (SEM BATATA)

€2.50

KETCHUP DE BETERRABA

€1.00

MAIONESE DE ABACATE

€1.00

TOSTAS SEM GLÚTEN

€1.00

FITOQUE
FITENTRADAS

O nosso prato mais antigo! Bife do peito de frango
grelhado, acompanhado de arroz basmatti,
salada, batata doce e ovo estrelado em azeite.

HUMMUS DE GRÃO/BETERRABA
Pasta de grão ou beterraba batida com azeite
virgem, folhas de manjericão, cominhos, cebola e
alho francês. Com palitos vegetais
€3.95

€9.95

ESCONDIDINHO DE LEGUMES
Escondidinho porque os legumes fresquinhos
estão todos debaixo de uma cremosa camada de
puré de mandioca e leite de coco.
€9.95

GUACAMOLE
Pasta de abacate com coentros, alho, sumo de limão
e tomate. Acompanhado de nachos sem gluten.
€4.50

TÁRTARO DE TOMATE COM ABACATE
Tártaro de abacate, com tomate, azeite virgem e
alho. Acompanhado de pão e tostas.
€4.95

CALDO VERDE
Sopa de batata e courgete guarnecida de couve e
chouriço assado (opcional)

FITOQUE DE PEIXE
Fitoque mas com bife de atum em cebolada.
Acompanhado de arroz basmatti, batata doce
assada no forno, salada e ovo estrelado em azeite.
€11.95

HAMBÚRGUER DA QUINTA
Hambúrguer de vaca com pão de beterraba, queijo de
cabra, guacamole, pimentos picados, alface, tomate, e
ovo estrelado. Acompanhado de chips de batata doce
€11.95

€3.95

HAMBÚRGUER DO MAR

BOLINHAS DE ALHEIRA

Bife de atum com pão com tinta de choco, cebola
caramelizada, abacate laminado, tomate e alface.
Acompanhado de chips de batata doce.

Bolinhas de alheira panadas com sementes de
sésamo, acompanhadas de geleia caseira de
ananás e pimenta.
€4.85

TRIO DE QUEIJOS E PRESUNTO
Queijinhos de cabra, ovelha e vaca acompanhados
de presunto, mel e tostas.

€12.95

HAMBÚRGUER DA HORTA
Hambúrguer de feijoada com pão de espinafres,
guacamole, cebolada, alface e tomate. Acompanhado
de chips de batata doce
€11.55

HAMBÚRGUER DO QUINTAL

€15.95

Pão bagel com bife do peito de frango grelhado,
húmmus, abacate laminado, cebolada e tomate.
Acompanhado de chips de batata doce
€11.55

sem açúcar

sem lactose

sem glúten

vegano

FITOSTAS
MUNDO FIT
Hummus de beterraba ou normal, abacate
laminado, tomate, cebolada, hortelã, ovo
escalfado e granola salgada

FITBOWL'S

€4.95

MEXIDA

€8.95

BASES

Ovos, tomate, cebolada e queijo

escolha até duas bases

€4.15

MIX DE FOLHAS
QUINOA
ARROZ BASMATTI

HOJE PODE

ACOMPANHAMENTOS
PRIMÁRIOS
PREMIUM

Presunto, queijo da serra, azeite aromatizado e
tomate cherry.

€4.95

escolha até 4 ou 6
se optar sem premium

escolha um

MIX DE SABORES

extra €1.00

extra €2.00

Pasta de amendoim, coli de frutos vermelhos,
nutela da Tasca, banana e frutos da época.

TOMATE
CEBOLA
CEBOLADA

SALMÃO
ATUM
CAMARÃO GRELHADO
FRANGO

GRÃO DE BICO
GRANOLA SALGADA
AMÊNDOA
AMENDOIM
SEMENTES DE SÉSAMO
BATATA DOCE ASSADA
PEPINO
REBENTOS BIO
OVO COZIDO
COGUMELOS

€5.95

FITOVOS

ABACATE

MOLHOS
IOGURTE NATURAL
VINAGRETE
SOJA
À ESPANHOLA
AÇAFRÃO

FITAPIOCAS OU CREPIOCAS

DA HORTA
Ovos mexidos com tomate cherry, cebolada, alho e
manjericão. Acompanhados de pão.
€5.55

SABOR DO MAR
Ovos mexidos com salmão e cebolinho.
Acompanhados de pão.
€6.95

DA ALDEIA

DE FRANGO
Tapioca ou crepioca de frango mexido com ovo.
Acompanhada de salada

Ovos mexidos com frango
desfiado. Acompanhados de pão.
€5.95

€7.95

VEGANOS

DE SALMÃO

Tofu preparado com azeite, cogumelos, natas
vegetais, espinafres e açafrão. Acompanhados de
pão.

Tapioca ou crepioca de salmão com guacamole.
Acompanhada de salada

€6.95

€8.50

VEGAN
Tapioca ou crepioca (vegetariana com cebolada,
espinafres, cogumelos, puré grão e molho à espanhola.
€7.95

sem açúcar

sem lactose

sem glúten

vegano

CERVEJA, REFRIGERANTES E GINS
CERVEJA ARTESANAL

€3.95

IMPERIAL/ CANECA

€1.30

€2.60

SEM ÁLCOOL/ PRETA

€1.80

BOHEMIA

€2.75

REFRIGERANTES
SUMOS NATURAIS E BATIDOS E CAFÉ

DOCINHOS
ANANÁS, MANGA E LARANJA

€3.95

FRUTOS VERMELHOS

€3.95

MORANGOS E LARANJA

€3.95

ANANÁS, LARANJA, MORANGO E HORTELÃ

€3.95

ANANÁS E HORTELÃ

€3.95

PEPSI MAX/ 7UP ZERO

€2.25

ÁGUA COM GÁS / SABORES

€1.75

€1.85

TÓNICA/ SABORES

€2.00

€2.10
€2.00

GINGERALE

GINS
MARE/ HENDRICKS/ TANQUERAY 10

€9.95

BEEFEATER

€6.95

VINHAÇA
MYTHOS TINTO

MAIS PARA O ÁCIDO

€28.95

LIMONADA DE PITAYA

€3.95

Do Tejo, com aroma e sabor profundos a frutos secos e
madeira.

LIMONADA DE HORTELÃ

€2.65

MINGORRA TINTO

LIMONADA DO BOSQUE

€3.15

LIMONADA DE MORANGO

€2.95

Alentejano, de aroma a frutos maduros e madeira.
Com sabor concentrado e prolongado.

BETERRABA, MAÇÃ, GENGIBRE E LIMÃO

€3.95

TERRAS D'UVA TINTO

PEPINO, MAÇÃ, GENGIBRE E LIMÃO

€3.95

Vinho tinto alentejano, com aroma a frutos
vermelhos, compotas e de sabor redondo.

LARANJA, CENOURA, GENGIBRE E LIMÃO

€3.95

BATIDOS
LARANJA, BANANA, CANELA E LEITE

€3.55

AÇAÍ, MORANGO, BANANA, AMÊNDOA E LEITE €3.95

PITAYA, BANANA E LEITE

€4.95

BANANA, MORANGO E LEITE

€3.55

CAFETARIA

€9.95

ALVARINHO DOC VERDE

€17.95

Verde elegante, com notas florais e nuances
tropicais.

TRAVANCA

€11.95

Douro de altitude com notas marcantes a fruta
madura e carácter invulgar.

TERRAS D'UVA BRANCO

€9.95

Alentejano de aroma frutado e de sabor leve e fresco.

EXPRESSO/ AMERICANO

€0.85

€1.25

MEIA DE LEITE/ CAPPUCCINO

€1.50

€2.50

VINHO DA CASA

ÁGUA

€1.65

SANGRIAS

CHÁ DO DIA

€1.75

CHÁ DE BULE PEQUENO/GRANDE

€14.95

€1.95

€2.95

OPÇÃO BEBIDA VEGETAL OU WHEY PROTEIN +€0.50

médio

grande

€2.95

€9.95

€19.95

FRUTOS DO BOSQUE
TROPICAL

€4.95

€12.95

€22.95

DE GIN TÓNICO

€7.95

€19.95

€29.95

FITPANQUECAS
BANANA, MEL E CANELA
Panqueca de aveia recheada com banana, mel e
canela
€4.65

FITSOBREMESAS

BANANA E MANTEIGA DE AMENDOIM

TARTE RAW

Panqueca de aveia recheada com banana e
manteiga de amendoim

Tarte desconstruída de frutos vermelhos e
tâmaras, banhada com a nutella da Tasca.

€4.95

€4.55

NUTELLA CASEIRA E MORANGO

TEXTURAS DE CHOCOLATE

Panqueca de aveia recheada com morango e
nutella da Tasca

Triplo sabor de chocolate, feita com chocolate
negro 75% e adoçado com tâmaras. Um mimo!

€4.95

€4.95

CHOCOLATE NEGRO E MORANGO

LEITE DE CREME COM CANELA

Panqueca de aveia recheada com morango e
chocolate 70% cacau

Leite vegetal aromatizado com alfazema e canela

€4.95

€3.50

FITAPIOCAS OU CREPIOCAS

PETIT GATEAUX

Feito com chocolate negro, farinha de amêndoa e
ovos.
€4.15

BANANA, MEL E CANELA
Tapioca ou crepioca (tapioca com ovo) recheada
com banana, mel e canela

TARTE DE COCO TOSTADO
Creme de leite de côco com nutella da Tasca e côco
tostado
€4.85

FONDUE DE FRUTAS

Chocolate negro derretido acompanhado de fruta
laminada. Para dois tasqueiros!
€7.95

€5.65

BANANA E MANTEIGA DE AMENDOIM
Tapioca ou crepioca (tapioca com ovo) recheada
com banana e manteiga de amendoim
€5.95

NUTELLA CASEIRA E MORANGO

BOWL DE AÇAÍ
Recheado com frutos variados e granola doce

Tapioca ou crepioca (tapioca com ovo) recheada
com morango e nutella da Tasca

€6.95

€5.95

CHOCOLATE NEGRO E BANANA

BOWL DE PITAYA

Recheado com frutos variados e granola doce

Tapioca ou crepioca (tapioca com ovo) recheada
com morango e chocolate 70% cacau

€9.95

€5.95

sem açúcar

sem lactose

sem glúten

vegano

