A TAP orgulha-se de
ser embaixadora da
gastronomia portuguesa e
símbolo de portugalidade.
Selecionámos produtos
internacionalmente
conceituados aos quais
juntámos sabores
tipicamente portugueses
para dar mais sabor à
sua viagem e para que
conheça um pouco mais
do nosso país.
Consulte a nossa ementa
e descubra os sabores
mais frescos de Portugal.
TAP is proud to be the
ambassador of Portuguese
cuisine and a true symbol of
being Portuguese.
We have selected
internationally renowned
products, to which we have
added typical Portuguese
flavours in order to add some
flavour to your journey and so
that you will learn a bit more
about our country.
Read our menu and discover
the freshest flavours in
Portugal.

Algo fresco, algo leve…
sabores muito nossos.

Something fresh, something light…
something from us.

Sanduíche de pastrami em
bolo do caco
Para os verdadeiros amantes
de bolo do caco, esta receita
é inovação e tradição. Com
Pastrami, queijo edam, um
delicioso molho de mostarda com
mel e um toque de manteiga de
alho.

Pastrami sandwich. For true bolo do caco

lovers, this recipe is both an innovation and
a tradition. Thinly sliced Pastrami with edam
cheese and honey mustard dressing, in a
very traditional and signature bread in the
Portuguese cuisine, bolo do caco, with a
touch of garlic butter.

€6

’50

Sanduíche de peru e ovo

Uma combinação simples, mas
saborosa. Carne de peru com ovo,
queijo Emmental, espinafres e um
toque de maionese. Perfeito para
comer a qualquer hora!
Turkey and egg sandwich. A simple, but

savoury combination. Turkey meat with egg
slices, Emmental cheese, spinach and a hint
of mayonnaise. Perfect to enjoy anytime!

€6

’50

Mediterranean snack box

O sabor do Mediterrâneo
numa caixa: azeitonas verdes,
bolachas crocantes, dois molhos
saborosos, pimenta vermelha
torrada e húmus, e para acabar
com um sabor doce na boca, uma
baklava. E o melhor de tudo, é
vegan.
Mediterranean snack box. The taste of

the Mediterranean in a box: green olives,
crunchy crackers, two tasty dips, roasted
red pepper and humous, and to finish with
a sweet taste in your mouth, a baklava. And
best of all, it´s vegan.

€6

’50

Tosta Mista

Sanduiche quente de peru
e queijo. Simplesmente
incrível. Para dar mais sabor, a
manteiga adicionada por cima
dá à sanduiche uma aparência
brilhante de dar água na boca.
Tosta Mista. A turkey and cheese

sandwich toasted. It’s simply awesome. To
add more flavour, the butter added on top
gives the sandwich a shiny mouth-watering
look and feel.

€6

’00

Apenas disponível à partida de Lisboa.
Only available ex LIS.

O doce português é muito
mais do que um simples doce.
A Portuguese pastry is so much more
than any ordinary pastry.

Café Delta
Delta coffee

Clipper Chá orgânico
Chá preto English Breakfast, Chá
Verde, Infusão de Limão & Gengibre
Clipper Organic tea.

English Breakfast tea, Pure Green tea, Lemon &
Ginger infusion.

€2

’00

Pastel de nata

O Pastel de nata é o doce
mais famoso de Portugal.
Este bolo icónico equilibra
maravilhosamente sabores e
texturas. Um creme delicioso,
aninhado numa base crocante.
Saborosamente Português.
Custard tart is Portugal’s most famous

pastry. This iconic custard tart balances
flavours and textures beautifully. A delicious
custard nestled in a crisp pastry. Tastefully
Portuguese.

€3

’00

Muffin de dois chocolates
Double chocolate muffin.

€3

’00

Kit Kat 41.5g
Dancake mini chocolate
chip biscuits 50g

€2

’50

Salgado? Refrescante?
Prove ambos!

Savoury snack? Refreshing drink?
Taste both!

Amêndoa torrada 42g *
Roasted almonds 42g

Amendoim torrado 50g
Roasted peanuts 50g

Azeitonas verdes (sem
caroço) 70g *
Pitted green olives 70g

Lays Gourmet salgada
(batata frita) 45g
Lays Gourmet salted 45g

Ruffles de presunto 45g *
Ruffles ham flavour 45g

€2

’50

Lasanha de carne 300g *
Beef lasagne 300g

€7

’00

Coca Cola ou Cola Zero 33cl
Coke or Coke Zero 33cl

7up 33cl
Schweppes tónica 33cl *
Lipton ice tea pessego 33cl
Lipton peach-flavoured ice tea 33cl

Sumol de laranja 33cl
Sumol orange 33cl

Sumo de laranja Compal 33cl
Compal orange juice 33cl

€3

’00

Água do Luso 50cl
Luso still water 50cl

€2

’50

* Produto não disponível em voos operados pela frota
Embraer. Product not available on Embraer flights.

Do nosso bar para si.
From our bar to you.

Cerveja Sagres® 33cl
Sagres® beer 33cl

€4

’00

Vinho Rosé Mateus
Original 18.7cl *
Mateus Original Rosé wine 18.7 cl

€5

’50

Vinho tinto/branco
Monte Cascas Bio Colheita
DOC Beira Interior Bio
18.7cl
Red/White wine 18.7 cl

€5

’50

Graham’s 10YO Tawny 5cl *
Vinho do Porto tinto Graham’s
10 anos. Cor vermelha com
profundidade, aromas complexos
combinados com mel e figos.

Graham’s red Port wine 10 Years. A deep red
colour, with complex but scents combined
with touches of honey and figs.

€5

’50

Graham’s Fine White 5cl *

Vinho do Porto Branco Graham’s
de uma incrível cor ouro pálido,
mistura os sabor da uva com o
delicado sabor das amêndoas.
Uma combinação perfeita com
agua tónica.
Graham’s White Port of a superb pale
golden colour, has enticing flavours of
grapes and delicate almonds. A perfect
combination with Tonic Water!

€5

’50

Gin Sharish 5cl *
Sharish gin 5cl

€6

’00

Whisky Dewar’s 12 anos 5cl
Dewar’s whisky 12 years 5cl

€6

’00

De acordo com a legislação portuguesa, só pode ser
consumido abordo o álcool fornecido e servido pela
tripulação. Disponível só para maiores de 18 anos.
According to Portuguese law, only alcohol supplied
and served by the crew may be consumed on board.
Only available to persons aged 18 years and above.
* Produto não disponível em voos operados pela frota
Embraer. Product not available on Embraer flights.

Forma de pagamento
Cartões de crédito e débito: American
Express, Apple Pay, Chip e Pin,
Contactless, Mastercard, Samsung Pay,
Visa e Google Pay. Moeda de pagamento:
Só em euros. Limite de pagamento:
50€ por transação. Não são aceites
pagamentos em dinheiro.
Aviso
O IVA incluído no preço de todos os
produtos deste catálogo foi determinado
de acordo com o regulamento do IVA.
São oferecidos pela TAP em nome da
Gate Gourmet Switzerland GmbH e
suas subsidiárias. Para mais informação
contactar: Gate Gourmet Switzerland
GmbH, Saegereistrasse 20, CH-8152
Glattbrugg, Switzerland.
Alergénios
Antes de comprar consulte a
embalagem e o rótulo dos produtos. Vai
encontrar todas as informações sobre
a denominação, lista de ingredientes,
substâncias ou produtos que provocam
alergias ou intolerâncias, e demais
informação exigida pelo Regulamento
(UE) n.º 1169/2011 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 25 de
outubro de 2011 relativo à prestação de
informação aos consumidores sobre os
géneros alimentícios. Os produtos da
ementa podem sofrer alterações.
Símbolos
alérgenos
Sem
glúten
Vegetariano

Sem
lactose

Contém
nozes

Vegan

Pergunte à tripulação os produtos
disponíveis para venda. Pedimos
desculpas se o produto pretendido não
estiver disponível no seu voo.
Garantias
Esta ementa foi elaborada pelo
GateGroup: empresa líder na venda
a bordo. Ementa em vigor a partir de
outubro de 2020.
Forms of payment
Credit and debit card: American Express,
Apple Pay, Chip and Pin, Contactless,
Mastercard, Samsung Pay, Visa and
Google Pay. Payment currency: Euro only.
Payment limit: €50 per transaction. Cash
payments will not be accepted.
Legal
All products prices in this catalogue
are inclusive of VAT under current VAT
regulations and are offered by TAP in the
name of and on behalf of Gate Gourmet
Switzerland GmbH and its affiliates.
Always drink responsibly. For further
details please contact: Gate Gourmet
Switzerland GmbH, Saegereistrasse 20,
CH-8152 Glattbrugg, Switzerland.
Allergens
Before purchasing, always read packaging
and labels carefully for all relevant
information on names, ingredients,
substances and products that cause
allergies or intolerances, along with other
requirements of Regulation (EU) Nº
1169/2011 of the European Parliament
and of the Council of 25 October 2011
on the provision of food information to
consumers.
Allergen
symbols
Gluten
free
Vegetarian

Lactose
free

Contain
nuts

Vegan

Please ask your cabin crew what products
are available for purchase. Please excuse
us if the product you have chosen is not
available on your flight.
Guarantees
This menu has been created by
Gategroup, the world’s largest
independent caterer for airlines. This
brochure is valid as from October 2020.

