Pregos
The Best Prego of Portugal

Lombo de novilho, presunto, queijo da serra e molho de carne em pão de água.

Pede o Desejoso para o Guloso

Bife de novilho. queijo, fiambre, linguiça, ovo, molho de francesinha, em bolo
do caco, servido no prato.

Dona Maria*

Bife de novilho, maionese de alho e manjericão, queijo cheddar
e copita em bolo de caco.

13,80
9,60
10,85

Subir a Mostarda Ao Nariz*

9,80

Só o Perú Morre na Véspera

8,75

3 A Conta Que Deus Fez*

9,95

Bife de novilho, bacon e maionese avinagrada em bolo de caco.
Perú grelhado, alface iceberg, tomate assado, e maionese de alho
em bolo do caco.
Triologia de pregos: Queijo da serra com cebolada
mediterrânica/cheddar com barbecue e bacon/gorgonzola e compota
de figo em mini pão de trigo.

Casa Portuguesa, Com Certeza

10,40

Puro e Duro

11,90

3 mini postas de bacalhau. Minho: Grelos salteados, cebolada
e maionese de alho; Alentejo: Pasta de azeitona, tomate assado,
maionese de alho e hortelã; Algarve: Cebolada mediterrânica,
maionese de alho, coentros e limão em mini pão brioche.
Lombo de novilho em bolo do caco.
* Com Bife do Lombo acresce 3,40

Hambúrgueres
Chave de Ouro

9,60

De Boca Aberta

8,65

Pulga Atrás da Orelha

9,50

À Grande e à Francesa

9,70

Quem não Arrisca não Petisca

8,30

Está-se nas Tintas

9,85

Hambúrguer de novilho, maionese avinagrada, alface iceberg, bacon
grelhado, tomate assado e ovo.
Hambúrguer de novilho, queijo brie, tomate assado, rúcula
e compota de abóbora.
Hambúrguer de novilho, molho barbecue, cebola frita, alface iceberg,
tomate assado, queijo cheddar e bacon.
Hambúrger de novilho, cogumelos portobello salteados, queijo cheddar,
tomate assado e cebolada mediterrânica.
Hambúrger de alheira, grelos salteados, tomate assado, e ovo (mal
passado) servido no prato.
Hambúrger de salmão, maionese cítrica, tomate assado, alface iceberg
em bolo do caco com tinta de choco.

Homem Prevenido Vale por Dois

Dois hambúrgeres de novilho de 150gr, alface, tomate, queijo cheddar,
bacon, molho de queijo cheddar.

12,45

Alhos e Bugalhos

8,55

Cantar de Galo

8,40

Pastelão de legumes, cogumelos portobello salteados, alface iceberg,
tomate assado e maionese de alho e manjericão.
Hambúrguer de frango panado, maionese de alho, alface iceberg,
tomate assado e ketchup caseiro.
Todos os Pregos e Hambúrgueres são acompanhados
de batata frita, na tábua de madeira ou no prato.

Menu Crianças

Hambúrguer de 100gr, tomate assado Para os miúdos da D. Maria.
6,75
e alface, bebida (laranjada, limonada, Porque nós contamos com eles!
maracujada, água) e mini sobremesa.

Menu Prego

Menu Hambúrguer

Prego, bebida,
10,00
sopa ou sobremesa, café.
Escolha o Prego preferido
e inclua-o no menu prego.
(Todos os dias úteis das 12h ás 15h)

Hambúrguer, bebida,
8,90
sopa ou sobremesa, café.
Escolha o Hambúrguer preferido
e inclua-o no menu Hambúrguer.
(Todos os dias úteis das 12h ás 15h)

Entradas
Sopa
Croquete Artesanal

1,50

Grão a Grão Enche a Galinha o Papo

2,50

Asinhas de Frango com molho
barbecue

4,10

Batatas Fritas D. Maria

3,15

Chips de Batata Doce

2,00

1,30

Alheira e grelos salteados (1 uni.).
Nuggets de frango (4 uni.).

Asinhas de frango com molho barbecue (6 uni.).

Batatas fritas com molho cheddar, bacon, tomate e orégãos.

Sobremesas
Na Corda Bamba

4,20

Macacos me Mordam

3,70

Dar o Corpo ao Manifesto

3,90

Aguça o Bico

3,80

Pouco Mas Bom

1,70

Cheesecake de frutos vermelhos.

Banoffe, creme de banana, doce de leite e natas.
Mousse de chocolate com crocante de três chocolates.
Panacota de baunilha com ovos moles e cobertura de chocolate.
Mini sobremesa do dia.

Bebidas
Seleção 1927
Garrafa de cerveja
Cerveja de pressão

Vinho

3,50
2,80
9,50
2,50

Garrafa
Ao copo

Sangria
Jarro 1L
Ao copo
De espumante

12,00
3,00
14,00

Somersby
Ginger Ale
Super Bock

2,80

Chá gelado
Limonada
Laranjada
Maracujada
Coca-cola
Sprite
Água

1,50

Cerveja de pressão

1,80
1,50

1,50
1,50
1,50
1,80
1,80
1,50

Preço em Euros, IVA Incluído à Taxa Legal em Vigor.

Siga-nos e partilhe
@donamariapregaria

www.donamariapregaria.pt

www.bit.ly/MenuPregaria

