
Buffet 15€Brunch
Café Rivoli sábados e domingos

12:00 — 16:00

*

Sumo de laranja
Limonada natural sem açúcar
Limonada de morango com agave
Café americano
Leite inteiro frio
Variedade de chás
Água lisa

Pão de mistura fatiado
Pães de sementes
Croissants folhados
Pão de banana com 

sementes de abóbora
Pound cake de limão
Panquecas de banana com mel

Manteiga Primor
Fiambre de peru / da perna
Queijo flamengo fatiado / de mistura
Compota de frutos vermelhos 

(Casa da Prisca)

Iogurte grego com granola e compota
Chia com leite de amêndoa 

e polpa de manga

Tabbouleh
Cuscuz, tomate, pimento, pepino, grão 

de bico, salsa e vinagrete de limão
Salada Caeser light
Alface iceberg, frango fumado, Grana 

Padano, croutons e molho light
Salada horta & pomar
Alface, rúcula, couve roxa, tomate, 

cenoura, beterraba, cebola roxa, 
nectarina, maçã 
e vinagrete balsâmico

Sopa vegan
Creme de legumes frescos 

com azeite extra virgem

Ovos mexidos com queijo
2 ovos, queijo Grana Padano, flor de sal, 

pimenta preta moída, cebolinho picado

Ovos mexidos com fiambre
2 ovos, fiambre da pá picado, flor de sal 

e pimenta preta moída, cebolinho picado

Omolete simples
3 ovos, flor de sal e pimenta preta moída

Omolete de queijo
3 ovos, queijo flamengo, flor de sal 

e pimenta preta moída

Omolete de tomate
3 ovos, tomate cereja, flor de sal 

e pimenta preta moída

Ovos Benedict Clássicos
Ovo escalfado, fiambre da pá, muffin torrado, 

molho holandês, cebolinho

Ovos Benedict à moda de Florença
Ovo escalfado, espinafres estufados com cebola, 

muffin torrado, molho holandês, cebolinho

6 €

5.5 €

6.5 €

7 €

7 €

7.5 €

7.5 €

Ovos frescos
sobre tosta ou com salada de alface, rúcula e tomate

EXTRA

Bebidas

Ovos Benedict

Espresso
Espresso duplo
Pingo
Cappuccino
Meia de leite

Extra leite vegetal
Água das Pedras
Coca-cola
Cerveja
Copo de vinho

* Menores de 6 anos — Menu 7.5 €

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, pode ser 
cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este 
inutilizado, de acordo com o Ponto 3, do Artigo no135, 
do Decreto de Lei 10/2015.
Em caso de alergia a algum alimento, por favor informe 
o nosso Staff, de acordo com o Regulamento UE 
no 1169/2011 e Decreto de Lei no 26/2006.
Este estabelecimento possui Livro de Reclamações. 
Preços com IVA à taxa em vigor.

0.8 €
1.6 €
0.9 €
1.9 €
1.2 €

0.5 €
1.2 €
1.5 €
2 €
3.5 €


