
EMENTA



m
ocktails

Kailua *  7€ 
Lima, tangerina e Manjericão com cachaça ou vodka

moon *  7€ 
lima, gengibre e manjericão  com cachaça ou vodka

praia *  7€ 
lima, lichias e maracujá com cachaça ou vodka

morangoska *  7€ 
lima, morangos e vodka

mojito *  7€ 
lima, hortelã, rum e água COM GÁS

caipirinha *  6€ 
lima e cachaça

caipiroska *  6€ 
lima e vodka

CAIPIS

MAUI  *  8€ 
VODKa, LICHIAS, HORTELÃ, LIMA E GENGIBRE 

LANIKAI  *  8€ 
BAILEYS, VODKA, LEITE DE CÔCO, café e 
xarope de amêndoa

Kailua  *  10€ 
Tequila infusionada com malagueta,
licor beirão, maracujá e gelado de manga

aperol spritZ  *  10€ 
aperol, espumante e água COM GÁS

maNgAROCA batida PASSION  * 10€ 
BATIDA DE CÔCO, SUMO DE MARACUJÁ 
E HORTELÃ

pina colada  *  9€ 
rum, batida de cÔCO e abacaxi

mai tai  *  9€ 
rum, licor de laranja, xarope de amêndoa
e sumo de lima

daiquiri morango ou
maracujá  *  10€ 
rum, sumo de limão e morango ou maracujá

COCKTAILS
NOVIDADE

ICE COFFEE *  6,5€ 
Gelado de baunilha, leite de côco e café

HAVAIANO *  6,5€ 
Frutos Vermelhos, morangos, iogurte de soja e 
leite de côco

ALOHA *  6,5€ 
Lichias, maracujá e lima

MANGA MULE *  6,5€ 
Pepino, Manga, Lima, Gengibre e Laranja

MOCKTAILS
NOVIDADE

SEM ÁLCOOL

VAMOS COMEÇAR...



hummus kailuano

batata doce frita *  4€  
com molho tártaro

manteiga *  0,5€/uni. 

sopa *  3€ 

cesto de pão *  4€  
sortido de pão e  tostas rivercotte

hummus kailuano *  7 €   
grão, cebola, alho e especiarias, servido com croquetes 
de espinafres, pepino e cenoura

trilogia de 
cogumelos ao alho *  9 € 
com pão torrado 

carpaccio de salmão *  14€ 
com cesto de pão

carpaccio de polvo *  10€ 
com cesto de pão

ceviche de salmão *  17 €  
salmão em cubos temperado em marinada kailuana com 
cebola roxa, pimentos, puré de batata doce roxa e amendoim

ceviche tropical *  10€  
Fruta tropical temperada em marinada kailuana com cebola 
roxa, pimentos, rabanete, espuma de manga com especiarias e 
amendoim

choco frito *  13€   
com maionese de alho

camarão selvagem ao alho * 19,5€   
com pão torrado

amêijoas à bulhão pato *  19,5€    
com pão torrado 

nachos *  6 €   
servido com picado de tomate rama, cebola roxa
e ervas aromáticas com molho barbecue e queijo cheddar

ENTRADAS

 

 

NOVIDADE

óno *  13€  
Base de arroz thai, cogumelos temperado com marinada 
kailuana, edamame, milho frito, tomate cherry, rabanetes, 
couve roxa E abacaxi grelhado

ka moa *  15€   
base de arroz thai, frango grelhado
temperado com marinada kailuana, pepino, manga,  
tomate cherry, milho frito, lima e sementes de sésamo

salemona *  18,5€  
base de arroz preto, salmão em cubos temperado 
com marinada kailuana, tomate cherry, rabanete
pepino, manga, amendoins, eDamame e lima

POKES

o poke é um prato tradicional 

havaiano primo do ceviche? 
SABIA QUE...

poke ó
n

o

vamos comer...
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e legumes

risotto kukaélio *  14€  
arroz arbório em consommé de cogumelos
com mistura de cogumelos frescos

massa asiática *  14€  
massa salteada com couve lombarda, 
couve roxa, couve coração, cebola roxa, cenoura, 
amendoim e lima

arroz thai asiático *  13€  
arroz thai salteado e aromatizado em açafrão 
com cenoura, couve coração, couve lombardo, 
batatinha rústica, nozes e lima

veggie mea kanu *  13€ 
veggiebúrguer 120gr mistura de grão, cogumelos, alho francês, 
pimento vermelho, sementes de girassol, de linhaça e aveia 
servido com pimentos grelhados, couve roxa, molho de 
iogurte e cebola desidratada em pão de hambúrguer brioche
com batata toscana frita com ervas 

veggieBÚRGUER havaiano *  14€ 
veggiebúrguer 120gr mistura de grão, cogumelos, cenoura
e espinafres, servido com courgette grelhada, cenoura
ralada, cebola roxa, molho kailua e cebola desidratada
em pão de hambúrguer brioche com batata toscana frita com ervas

caril de legumes *  13€  
servido com arroz thai

DO VEGETAL
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volcano *  12,5€  
espinafres baby regados com vinagrete de maracujá, 
bagas de romã, batata doce assada, grão, ovo estrelado, 
puré de cogumelos aromatizado com ervas e especiarias e 
sementes de sésamo

kapaau *  12,5€    
bacalhau braseado acompanhado com couve portuguesa, 
batata nicola e grão salteados em azeite e alho, cenoura 
baby, ovo gratinado e sementes de sésamo

Hónaunau *  11€  
Arroz thai, edamame, grão marinado, feijão 
verde braseado, bagas de romã, abacaxi grelhado 
e sementes de sésamo

KAILUA *  14€  
Salmão Fumado, Ovo Cozido, tomate cherry,
alcaparras, rúcula, alface, couve roxa e cebolinho  
com maionese de lima, sementes de sésamo e tostas integrais

kapalua *  13€     
queijo de cabra, espinafre baby, nozes, morangos,
figos secos, tomate cherry com creme balsâmico, 
sementes de sésamo e tostas integrais

hawí *  14€ 
camarão selvagem, abacaxi, manga, tomate cherry, ovo  
cozido, alface com molho cocktail, sementes de sésamo 
e tostas integrais

holualoa *  11€  
frango grelhado, alface, tomate cherry, espinafre baby, 
manga, ovo cozido, morangos COM molho cocktail, 
sementes de sésamo e tostas integrais

BOWLS
NOVIDADE

B
O

W
L kapaau



camarão frito com puré ro
x

o

bisteca grelhada *  16€  
bife da vazia 250gr grelhado com batata toscana frita
com ervas 

prego na praia *  12€   
prego dA VAZIA 150gr em pão de mafra com batata toscana 
frita com ervas

HAMBúRGUER kailua *  15€  
hambúrguer de vaca 150gr duplo com queijo, fiambre,
bacon, cebola, cogumelos, tomate e alface em pão de 
hambúrguer tradicional com batata toscana frita com ervas

HAMBúrGUER rústico *  13,5€ 
hambúrguer de vaca 150gr com queijo de cabra,
cebola caramelizada e rúcula, regado com mel
em bolo do caco com batata toscana frita com ervas

HAMBúRGUER clássico *  12€ 
hambúrguer de vaca 150gr, com queijo, bacon e cebola
caramelizada em pão de hambúrguer tradicional 
com batata toscana frita com ervas

DA TERRA

poke thai

HAMBÚRGUER RÚSTICO

CHOCO FRITO 
Com RISOTTO DE TOMATE *  15€  
Choco frito servido com arroz arbóreo em consommé de tomate

CAMARÃO FRITO
Com PURÉ ROXO *  19€  
Camarão frito com especiarias servido com puré de 
batata doce roxa e edamame

bacalhau da islândia *  15€  
Filetes de Bacalhau da Islândia com migas de espinafre, feijão, 
batata nicola e farinha de mandioca

risotto gamberi *  19€  
Arroz arbório em consommé de marisco 
com camarões selvagens

DO MAR
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NOVIDADE

POKE tuna *  8,5€ 
arroz thai, edamame, ovo cozido, cenoura e atum

poke thai * 8€   
blá blá blá ... arroz thai

KA MOA *  9€ 
Linguini salteado com Frango em molho de tomate

PARA OS 
BAIXINHOS

NOVIDADE



tosta tuna

(e
m pão escandinavo)

to
st

a

 k
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oa
EM PÃO ALENTEJANO ACOMPANHADO COM BATATA TOSCANA 
EM PÃO ESCANDINAVO + 1€
INDISPONÍVEIS A PARTIR DAS 19H

tuna *  8€   
atum, maionese de alho, azeitonas pretas, tomate rama
cebola roxa e oregãos

ka moa *  7€ 
frango, maionese de alho, queijo, 

rústica *  10€ 
queijo cabra, maionese com molho pesto, rúcula e mel

óno *  6,5€ 
tomate de rama, cogumelos salteados, maionese de alho, 
cebola roxa, azeitonas pretas

tOSTA MISTA  *  6,5€  
Queijo e fiambre

torrada *  3€ 

TOSTAS

Arroz *  2,5€ 
batata toscana frita com ervas *  2,5€ 
legumes salteados *  3,5€ 
salada da horta *  3,5€ 
ovo estrelado *  1 ,5€ 
ovo cozido *  1 ,5€ 
bolo do caco *  2€ 

GUARNIÇÕES

salmão | camarão *  3,5€
frango | queijo de cabra *  3€ 
papaia |  abacaxi *  2€ 
manga | morangos *  2€ 
queijo * 1,5€ 
bacon | fiambre *  1 ,5€  
cogumelos *  1 ,5€ 
mel |  tomate |  azeitonas *  0,5€
molhos *  0,5€
cocktail | tártaro | maionese de alho
CREMe BALSÂMICO | pesto | manga e mostarda
barbecue | maionese de lima

EXTRAS



B
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l tropical

TARTE lima

salada de frutas *  6€
MANGA, PAPAIA, ABACAXI, BANANA E MORANGO

Laranja ou banana *  3€ 

melancia * 3,5€ 

manga ou papaia *  7,5€ 

morangos *  6€ 

abacaxi com RASPAS DE lima *  4,5€ 

FRUTAS

HAVAIANO *  11 ,5€  
Polpa de Frutos vermelhos, morangos, 
banana e iogurte de soja, servido com
sementes de papoila, côco, morango
 e banana às fatias

tropical *  11 ,5€  
Polpa de banana, manga, maracujá e iogurte 
de soja, servido com bagas de goji, sementes 
de papoila, côco, morango e banana às 
fatias

açaí *  12,5€ 
Açaí, granola, bagas de goji, sementes 
de papoila, morango e banana às fatiaS

BOWLS 
DE FRUTA

NOVIDADE

Granola, iogurte, IOGURTE DE 
SOJA, gelado ou chantilly *  2,5€/uni.

EXTRAS

DOCES
PANNACOTTA *  4,5€ 
Nata com essência de baunilha com cobertura de 
caramelo salgado e amendoim

tarte Lima *  4,5€  
creme de lima servido com crumble de bolacha oreo, 
amendoim e caramelo salgado 

tarte vegaN *  4,5€ 
CREME DE batata doce e cacau SERVIDO COM CRUMBLE 
DE  AMENDOIM DOCE, MARACUJÁ E FRUTOS VERMELHOS

delícia de maracujá  * 5€ 
Maracujá coberto com mousse de mascarpone, 
com crumble de bolacha servido com palito la reine 
para degustar

pão de ló  
after eight *  7€
bolo de chocolate macio  
com gelado after eight

mousse kailua *  5€ 
Mousse de chocolate premium com creme 
mascarpone e finalizada com café em pó 

banana kailua *  6€ 
banana flamejada em vinho do porto e canela,
servida com gelado de baunilha 

TAÇA DE GELADO 
BAUNILHA, CHOCOLATE, MANGA, AFTER EIGHT, 
LIMÃO, MORANGO, NATA
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1  BOLA *  2,5€  2 BOLAS *  4,5€  3 BOLAS *  6,5€  

NOVIDADE
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SMOOTHIES DE GELADO
açaí |  morango | baunilha |  limão 
NATA |  manga | chocolate *  6,5€

com leite e banana

CAIPIRINHA *  22€

MOJITO *  22€ 

MORANGOsKA *  22€ 

CAIPI JARRO

jarro kailua surpresa *  16€

kailua surpresa *  4,5€

  Abacaxi com hortelã *  4,5€

 morango *  4,5€

papaia com limão    *  5€
  

manga *  5€

banana com canela *  4€
 
cenoura, laranja, gengibre *  4,5€
 
manga laranja *  4,5€
  
açai *  4,5€

laranja *  4€

melancia *  4€

SUMOS OU BATIDOS
com água ou leite

LIMão E LIMa *  4,5€ 

LIMão, LIMa E FRUTOS VERMELHOS *  5€

LIMão, LIMa E MARACUJÁ *  5€ 

LIMão, LIMa, HORTELÃ E GENGIBRE *  4,5€

LIMONADAS KAILUA
NOVIDADE

VIcTOR HORTA *  10€ 
ESCOLHA 2 INGREDIENTES: LIMA, LIMÃO,
LARANJA, ZIMBRO, HORTELÃ, CANELA,GENGIBRE 
e água tónica

bulldog *  12€
morangos, manjericão, pimenta rosa 
e água tónica 1724

 
hendricks *  12€
pepino e água tónica 1724

GINS
NOVIDADE

vamos beber...

NOVIDADE



MÖet et chandon *  80€

danúbio *  14€ 

CHAMPAGNE
& ESPUMANTES

VINHOS 
TINTOS
cartaxo

kailua a copo *  3,5€
quinta da lapa

kailua *  12,5€ 
quinta da lapa

península de setúbal

catarina *  19€

douro

papa figos *  19€
tons do dUORUM * 14€

alentejo

alabastro *  13,5€
herdade dos grous *  27€

pouca roupa *  14€

  

  
  

  

ALOHA
NÃO É SÓ UM OLÁ 

OU ADEUS. 
É AMOR E SAUDADE

TAMBÉM!

VINHOS 
ROSÉ
cartaxo

kailua a copo *  3,5€ 
quinta da lapa

kailua *  12,5€ 
quinta da lapa

mateus rosé *  14€

pigoudet prémiere *  20€ 

alentejo

pouca roupa *  14€

Muralhas * 14€

quinta da aveleda * 13€

Casal garcia * 13€

jarro pressão 1l * 9€

VINHOS 
VERDES

VINHOS 
BRANCOS   

cartaxo

kailua a copo *  3,5€ 
quinta da lapa

kailua *  12,5€ 
quinta da lapa

península de setúbal

catarina *  19€

quinta do piloto *  19€

bacalhôa alvarinho *  22€

douro

planalto *  14€
papa figos *  19€
tons do dUORUM *  14€

alentejo

alabastro *  13,5€
herdade dos grous *  27€

pouca roupa *  14€

SANGRIAS 
Sangria KAILUA *  24€ 
Espumante, polpa de manga, maracujá, 
morango, Lima e hortelã

sangria BRANCA *  17€ 
vinho branco e ABACAXI HORTELÃ

sangria rosé * 20€ 
Espumante Rosé e Frutos Vermelhos, 
Hortelã

 

1 ,5L

  

NOVIDADE

sa
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ÁGUAS
água 0,5 cl *  1 ,8€

água 1,5l *  2,5€ 

água com gás *  2€ 

água com gás de sabores *  2,5€ 

água tónica *  2,5€ 

água tónica premium *  5€ 

CAFETARIA
café *  1 ,5€

café refeição *  1€ 

carioca de café *  1 ,5€ 

descafeinado *  2€ 

descafeinado refeição *  1 ,5€ 

garoto  *  1 ,5€ 

abatanado *  1 ,5€ 

café duplo *  2,5€

chá *  2,5€ 

chá kailua  *  2,5€

hortelã, limão, canela, gengibre 

mazagran  *  2,5€

carioca de limão  *  1 ,2€

copo de leite  *  1 ,5€

meia de leite  *  2€

galão  *  2,5€

cappucino  *  2,5€

café com natas  *  3€

chocolate quente  * 3,5€

chocolate quente com natas  *  5€

coca cola *  2,5€

coca cola zero *  2,5€ 

frutea *  2,5€ 

snappy *  2,5€ 

ginger ale *  2,5€ 

guaraná *  2,5€ 

REFRIGERANTES   

CERVEJAS
super bock *  2,2€
somersby *  2,5€
tango *  2,2€
MARTINI COM CERVEJA *  3,5€ 
panaché *  2,2€
  

super bock *  4€ 
somersby *  4,5€ 
panaché *  4€

cerveja havaiana *  4,5€
super bock *  3€ 
super bock s/alcool * 3€ 
super bock stout *  3€
somersby *  3,5€
corona *  3,5€
balde corona x5 *  16€

  

MAHALO
SIGNIFICA OBRIGADO

ASSIM COMO A SAUDAÇÃO
ALOHA, É UMA PALAVRA
CONSIDERADA SAGRADA

NA CULTURA 
HAVAIANA

pode pedir com leite vegetal



Glúten Crustáceos Ovos Peixe Amendoins Soja Lácteos Frutos
de Casca

Mostarda Grãos de
Sésamo

Moluscos

KAILUA
É UMA PRAIA 
NO HAWAI.

A PALAVRA SIGNIFICA
ENCONTRO 
DE 2 MARES

Preço com iva incluido à taxa legal em vigor.

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, 

incluindo o couvert pode ser cobrado se não 

for solicitado ou inutilizado. pessoas com 

intolerâncias e alergias alimentares: antes de 

efectuarem o seu pedido agradecemos que nos 

comuniquem se pretendem esclarecimentos 

sobre os nossos ingredientes. Alertamos que 

não conseguimos garantir que não exista 

contaminação destes produtos na nossa 

cozinha. para sua segurança, informe-nos 

qual é a sua intolerância alimentar.

JAMESON *  
7€

JACK DANIELS *  
7€

famous grouse * 5€

william lawson’s * 5€

johnnie walker red label * 5€

Johnnie walker black label * 7€

balvenie 12 * 13€ 

cardhu 12 * 12€

WHISKYS
IRISH

SCOTCH

BOURBON

baileys  *  4€ 
moscatel *  4€ 
martini rosso e bianco * 4€

porto tawny  *  5€ 
Licor Beirão *  4€ 
amêndoa amarga *  4€

drambuie *  5€

malibu *  5€

LICORES

*  6€TEQUILA *  6€RUM*  6€VODKA

Bom apetite! 

KAILUANO

Aguardente velha cr&f * 8€ 
aliança velha *  6€

aliança xo 40 anos *  16€ 
macieira *  6€

AGUARDENTES


