
COUVERT

Seleção de pão artesanal, manteiga de alho, tapenade de azeitona e cenou-
ras marinadas (V)  
4€

ENTRADAS

GASPACHO DE TOMATE À ROMA (V)

Com focaccia de alho
4€

CAMARÃO SALTEADO   
Alho e lucia lima, croutons torrados 
14€

BRUSCHETTA 
Pão de centeio, abacate, rúcula, pepino, tomate, molho de manjericão. 
Servido com:
Salmão fumado caseiro OU Creme de queijo vegan
12€

SALADAS

SALADA CAESAR DE FRANGO
Alface romana grelhada, supremo de frango, couve de folha, iceberg, par-
mesão, croutons de alho, tomate cereja, ovo, molho caesar
14.50€

MAG SUPER BOWL (VG) 
Arroz integral, pepino, nori, couve, beterraba, tomate cereja, melancia, aba-
caxi com sementes de sesamo, romã, maionese vegan de sriracha
13€

[ Adicione: Abacate · 2.50€ ]

MEX' BOWL (VG) 
Lentilhas e feijão, pico de gallo, abacate, batata doce, arroz integral, coco, 
molho de amendoim
13€

[ Adicione: Peito de frango · 2.50€ ]

BOWL DO MAR
Camarão, salmão fumado, pepino, nori, manga, arroz integral, tomate 
cereja, abacate, maionese de bloody mary'
16€



PRATOS PRINCIPAIS

RISOTO DE COGUMELOS (V)

Arroz arbóreo, cogumelos, cebola, alho, queijo parmesão
18€

MASSAS RIGATONI (V)

Soubise de cebola, tomate roma, creme fraiche, manjericão, parmesão
16€

[ Adicione: Peito de frango · 2.50€ ]

NOODLES SOBA (VG) 

Legumes salteados, gengibre, alho, caldo de chilli asiático
16€

[ Adicione: Peito de frango · 2.50€ ]

HAMBÚRGUER DE BACON, OVO E QUEIJO
Hambúrguer de carne angus, bacon, ovo, queijo, tomate, alface, batatas fritas
16€

HAMBÚRGUER BEYOND (VG) 

Hambúrguer vegan, guacamole, tomate, alface, cebola roxa, molho sriracha vegan, batatas fritas
16€

THE MAG BURGER
Hambúrguer duplo de carne de novilho, queijo, rúcula, molho Mag, batatas fritas
16€



SABORES ALGARVIOS

BIFE DO LOMBINHO E MANTEIGA DE ERVAS   
Bife de novilho com salada verde da Q Farm, molho de ervas, tomate cereja assado 
com alho, batatas Ponte Nova
30€

FILETES DE ROBALO & CAMARÃO
Puré de couve-flôr e açafrão, vegetais da Q Farm salteados
30€

CAMARÃO TIGRE GRELHADO
‘Ricard’, natas, tomate, molho de manteiga, legumes salteados da Q Farm, arroz de 
cardamomo
28€

FRANGO PIRI PIRI 'MAG'   
Supremo e coxa de frango, marinado em piri, limão, alho, salada de tomate, cebola 
roxa, batata frita, molho piri piri
16€



(V) Vegetariano    (VG) Vegan    

Se tiver uma alergia alimentar, pergunte à nossa equipa sobre os ingredientes de cada prato. Nas nossas cozinhas 
temos procedimentos para o manuseamento dos alimentos de forma a garantir a segurança dos nossos 
consumidores, no entanto não podemos garantir em absoluto que os produtos não tenham entrado em contacto 
com outros alergénios que não fazem parte da sua composição normal. Seja por contaminação cruzada ou omissão 
de terceiros. A dose de todos os espirituosos e licores é de 5 cl por porção. Todos os preços em euros (€). IVA 
incluído nas taxas legais. Em produtos de take away (caixas e sacos) são aplicadas as taxas em vigor. Nenhum prato 
ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou se não for consumido. 
Temos livro de reclamações. 

SOBREMESAS

TORTA CLASSICA ALGARVIA DE LARANJA
Crumble de mel, amêndoa
7€

MOUSSE DE CHOCOLATE PRETO BELGA
Frutos do bosque
7€

CRÈME BRÛLÉE
Aromatizado com cardamomo, anis, canela
7€

FRUTAS FRESCAS (V) 

Frutas frescas da época
6.5€

GELADO & SORVETES (V)

Seleção do dia
3.50€ cada bola


