
Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio

Prehistoric Breakfast Buffet $21
Minimo de 35 pessoas

 
Dexter's Delight

 
Ovos Mexidos

Linguica de cafe da manha
Batata temperadas e salteadas

Bacon crocante
Paes artesanais
Frutas frescas

Cereais 
Suco de laranja, cha quente e cafe

 
T&T Cave $31

*Disponível apenas em baixa temporada 
Servido em porções para familia

 
Salada Jurassic 

Salsao, cenoura, tomate, azeitona preta, molho da casa
 

Sly's Sliders
Mini Hamburguer, com ou sem queijo

 
Pizza de peperoni  - Flatbread

Macarrão com queijo
Nuguetes de frango em formato de dinossauro

Batatas temperadas
 

Sobremesa
Cookies com gotas de chocolate 

 
Bebidas

Refrigerantes, cha gelado ou cafe 
 
 
 
 

MENU

DISNEYDISNEY
SPRINGSSPRINGS



Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio

 
 

Asteroid $34
 

(Entrada para dividir com a mesa)
Chips and Queijo

 
(Por Pessoa)

 Jurassic Salad
Salsao, cenoura, tomate, azeitona preta, molho da casa

 
(Uma Opção Por Pessoa)

Meteor Meatloaf 
Bolo de carne com molho barbecue, pure de batata,

vegetais, cebolas fritas 
 

Bronto Burger
Hamburguer com alface, tomate, picles de pepino, cebolas

roxa, queijo e batatas fritas 
 

Grilled Chicken
Frango grelhado com molho barbecue, arroz e vegetais 

 
Layers of Earth Lasagna

Lasanha com molho de tomate e carne, ricota, muzarela e
queijo parmesão 

 
Sobremesa

  Sorvete 
 

Bebidas
Refrigerantes, cha gelado ou cafe 
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Preços sujeitos a alterações sem aviso prévio

 
Fire $34

 
(Entrada para dividir com a mesa)

Chips and Queijo
 

(Uma Opção Por Pessoa)
 

Bronto Burger
Hamburguer com alface, tomate, picles de pepino, cebolas

roxa, queijo e batatas fritas
 

Rex Chicken Caesar Salada
Salada Caesar com frango e queijo parmesão

 
T-Rexadillas

Tortilhas greladas de frango com queijo, vinagrete, cebolinha
 

Tar Pit Fried Shrimp
Camarões fritos, batata frita, molho tartaro e salada de

repolho
 

Prehistoric Pasta
Macarrão fettuccine com molho Alfredo de alho, queijo

parmesão, cogumelo salteado e tomates
 

Sobremesa
Cookies com gotas de chocolate

 
Bebidas

Refrigerantes, cha gelado ou cafe 
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DISNEYDISNEY
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