
Sardines with peppers and tomato  | 11.20€

Tuna steak in a black Caco bread with sweEt chiLi | 11.20€

 
Grilled vegetables with goat cheese au gratin | 11.20€

Steak sandwiCh with onion preserve jam
and serra cheese | 11.20€

TRADITIONAL green cabbage soup with chorizo | 3.20€ 

TODAY'S COLD SOUP | 3.80€

vegetable cream soup | 3.20€

SOUps

Chicken Nuggets | 9.20€
(SERVED WITH RICE, FRENCH FRIES AND SALAD)

FISH FINGERS | 9.20€
(SERVED WITH RICE, FRENCH FRIES AND SALAD)

HambUrger | 9.20€
(SERVED WITH RICE, FRENCH FRIES AND SALAD)

KIDS

 

SN

COUVERT

ACKS/ TAPAS

ASSORTED SANDWICHES

Seafood salad (shrimps, octupus and mussels) | 7.50€  

Fennel, goat cheese, orange and crispy smoked ham salad | 6.30€

Octupus blades, "lagareiro" style | 6.70€

Cod dumplings w/ olive puree and smoked ham dust | 5.80€

Fried cuttlefish w/ aiolli made w/ its ink | 6.40€ 

Fried prawns w/ garlic and corianders | 7.60€ 

Candied pork cheeks confit w/ mushrooms | 6.20€

Fried chicken wings w/ barbecue sauce and lime | 5.70€

Beef cubes sautéed w/ mustard sauce 
and pickles | 6.50€ 

Egg with a portuguese smoked sausage | 5.20€ 

Toasted spare-ribs and pepper sauce | 6.90€

Mushrooms au gratin w/ smoked ham
and goat cheese | 5.60€

Azeitão cheese W/ figs and smoked ham | 6.20€ 

Fried potato peels w/ garlic and oregano mayonese | 3.30€

Board of assorted cheese w/ MARMALADE and nuts | 14.50€

Board of assorted traditional charcuterie | 12.50€ 

Board of assorted cheeses and tr aditional
charcuterie  | 13.50€

RoasteD Chourizo | 3.90€

Codfish salad with chick Peas 
and roasted peppers | 5.50€

MushroomS WITH ROASTED VEGETABLES (VEGAN) | 5.60€

POTATO WEDGES | 3.60€

FRENCH FRIES | 3.20€

Roasted Potatoes | 3.30€

RICE | 2.60€ 

ASSORTED LETTUCES SALAD | 2.80 €

BUTTER | 0.60€

MARINATED OLIVES | 2.50 €

GARNISH

BREAD | 2.00€ 



Versão 2 - Grupo só aparece no �m

Vemos uma mulher de frente, a pedalar, numa estrada enquadrada por árvores. Ouvimos o vento e os pássaros.

Vai falando para a câmara, com um ar determinado e feliz. 

 
 Mulher: Olá. Estão aí?
Eu estou aqui para vos falar sobre Cancro de Mama metástico.

Neste momento devia estar a entrar uma daquelas musicas densas e inspiradoras, para quando se fala de temas difíceis, não é? 

Só que não.

(entra uma música feliz e descontraída.) 

Mulher: E porquê uma mulher a andar de bicicleta? É que assim é mais fácil de perceberes.

Quando me �zeram exames, os médicos perceberam que o meu cancro de mama metastizou. Ou seja, espalhou-se ao comprido.

 
A musica pára. A bicicleta �ca descontrolada, e a mulher sai de plano. A câmara continua o seu trajeto.

Do lado, a mulher resurge a pedalar, e volta a falar para a câmara.

 
Mulher: Pensei que o meu mundo ia acabar aí, mas foi aí mesmo que percebi que a vida é como pedalar uma bicicleta: para manteres o equilíbrio, tens que continuar a mexer-te.

 E o caminho nem sempre é fácil.

A musica pára novamente. A bicicleta �ca novamente descontrolada, e a mulher sai novamente  de plano. A câmara continua o seu trajeto.
Do lado, a mulher resurge novamente, e volta a falar para a câmara.

Mulher: Mas quando te continuas a mexer, és tu que guias, que controlas, que fazes acontecer. 

Falei com os meus médicos, e decidimos quais as melhores terapias para o meu caso. Decidimos que meu tratamento seria em casa, porque é de lá que me abro para o mundo. E juntos, �zemos acontecer.

Por isso, em vez de afastar o meu namorado, trouxe-o mais para ao pé de mim.
Faço acontecer tudo de forma a acompanhar os meus �lhos no que mais gostam. Sou a pior sur�sta do mundo, mas eles adoooram.

Fiz acontecer aquela viagem planeada há anos com as minhas melhores amigas. As irmãs que escolhi. 

Mana, não �ques invejosa.

E �z questão de dizer ao meu ex marido o quão importantes seremos sempre um para o outro, com os �lhos maravilhosos que nos aconteceram.
E faço acontecer tudo para passar mais tempo com a minha família. 

Juntam-se a pedalar o namorado, os �lhos, as amigas, a irmã, o ex-marido e os pais.

Mulher:  Que são estes todos e mais alguns. 

E então? Mexi contigo ou não? Anda.

 
O plano abre e vemos o grupo, agora enorme e bem coeso, a pedalar para o horizonte com a mulher no lead.

 
Lettering:

O cancro da mama metastizado é uma doença para toda a vida.

Viver com a doença, é fazer de todos os dias, dias que contam.

Saiba mais em eueocancrodamama.pt

 

EXPRESSO COFFEE | 1.30€

Decaffed | 1.30€

Small coffEe with milk  | 1.30€ 

Medium coffEe with milk | 2.30€

Large coffEe with milk | 2.50€

DOuble CofFfe | 2.20€

American | 1.50€ 

Capuccino | 3.20€

Tea  | 2.00 €

PlaIN water 33cl | 1.70€

PlaIN water 1,5l | 3.70€

Sparkling water 25cl | 2.00€

Sparkling water 50cl | 3.20€

Tonic water | 2.50€

LEMON ICE TEA | 2.50€

PEACH NECTAR | 2.20€

MANGO NECTAR | 2.20€

ORANGE JUICE| 3.50€

LEMONADE | 3.50€

COKE| 2.50€

COKE Zero | 2.50€

SPRITE | 2.50€

Fanta ORANGE | 2.50€ 

Imperial 30 cl | 2.50€

Imperial 40 cl - TULIP | 4.00€ 

Imperial 50 cL - MUG | 5.50€

BOTTLE 33 CL  | 2.60€

NON-ALCOHOLIC BEER | 2.60€

BLACK BEER  | 2.60€

RADLER | 2.50€

CIDER  | 3.30€

PORTO TAWNY | 4.00 €

PORTO RESERVA | 6.00 €

PORTO WHITE | 4.00€

VODKA | 6.00€

GIN | 6.00€

RUM | 6.00€

CAIPIRINHA | 6.00 €

MOJITO | 6.00 €

PORTO TÓNICO | 6.00 €

WHISKY | 6.00 €

LICOR BEIRÃO | 4.00 €

AMARGUINHA | 4.00 €

GINJINHA | 3.50 €

BAGACEIRA | 6.00 €

MOSCATEL | 4.00 €

PEACH ICE TEA | 2.50€

Sangria - CUP | 3.50€

Sangria JAR | 13.00€

facebook.com/tascantigasintra Instagram.com/tascantiga
FREE WiFi - ASK US THE password. ALL THE PRICES INCLUDE TAXES ACCORDING TO THE LAW

Homemade beer  30 CL | 4.20€

Homemade beer L 40 CL | 5.20€

Homemade beer L 50 CL | 6.20€

Pumpkin “Petit GAteaux” with curd cheese ice-cream, 
honey and walnuts | 4.90€ 

STRAWBERRY cheesecake with crispy black earth | 4.90€

Apple crumble and tofFEE mousse | 4.90€

Chocolate mouSse cake with strawberry salad 
and balsamic | 4.90€

DESSERTS

COFFEE & TEA

Mineral Waters

Soft drinks

Beers

Appetizers / Digestive Drinks

Sangria

Juices


