
MENÚ



APERITIVOS
001 Pão de pita na grelha a,10 3,80 €

com orégãos

002 Pão de pita na grelha a, 11 5,70 €
com orégãos

003 Pão de pita na grelha a,2,10, 11 5,90 €
com orégãos

004 Pão de pita coberto com presunto e queijo a,2,10, 11 5,90 €
saído do forno

005 Baguete Merlin Especial a, g, 1, 2, 11 5,90 €
coberto com presunto, salame, queijo, folhas de alface e cebolas

006 Prato do jardim 2, 9, 11, 13 8,20 €
com azeitonas, pepperoni, tzatziki e queijo feta

007 Camarão Saganaki n, 11 12,50 €
Camarões gratinados com queijo feta e tomate

008 Gavros (anchovas	pequenas)	ccoozziinnhhaaddaass  nnaa  ppaanneellaa d 10,50 €

009 Batatas grelhadas 16, 9, 11 8,90 €
com salada e molho



010 Queijo feta saído do forno n, 11 8,80 €
Queijo feta gratinado com tomates frescos

011 TTiiggaanniittaa (aboborinhas - beringelas) a, c, 16 9,90 €
empanado crocante preparado na frigideira, servido com molho

012 Saganaki (queijo feta) a, g, 11, 16 11,50 €
empanado crocante preparado na frigideira, servido com salada

013 Queijo feta servido em folha de alumínio g, 11, 16 11,50 €
com legumes, orégãos, azeite e salada

014 Vegetais da estação grelhados g, 11, 16 10,80 €
com ervas aromáticas, azeite e molho

015 Prato de entrada grego pequeno a, c, 2, 11 12,80 €
tudo aquilo que a cozinha grega tem para oferecer em aperitivos

016 Prato de entrada grego grande a, c, 2, 11 16,90 €
tudo aquilo que a cozinha grega tem para oferecer em aperitivos

017 Hambúrguer 9,80 €
com batatas fritas e salada

018 Cheeseburger 10,80 €
com batatas fritas e salada



SALADAS
020 Saladas de acompanhamento 4,20 €

021 Salada do campo originalmente grega 11, 13 9,80 €
com queijo feta, azeite e orégãos

022 Prato de salada mista 9, 11, 16 13,90 €
com tiras de peru grelhado

023 Salada mista d 12,80 €
com atum

024 Salada Merlin 1, 2, 9, 11 11,80 €
com presunto e tiras de queijo

025 Salada mediterrânica de camarão d 14,80 €
Variações de salada com fruta e molho de laranja e vinagre balsâmico

026 Salada do Chefe 1, 9, 11 14,80 €
com fatias de rosbife grelhado e queijo

Temos para oferecer os seguintes molhos de tempero: 

Balsâmico

Iogurte

Vinagre e óleo



COZINHA GREGA
Pratos de carne

030 Paidakia	(4 costeletas de carneiro grelhadas) 18,90 €
glaceado com alho, mel e alecrim

e servido com batatas com espinafre e alecrim cozidos a vapor

031 Tigania	(cubos de carne de porco) a, 10 12,50 €
em molho de orégãos, limão e azeite, servido com pão de pita

032 Suzukakia (rolinhos de carne picada grelhados) 13,80 €
com batatas fritas e ajvar

033 Bifteki	(bife de carne picada grelhado, recheado com queijo feta) 14,80 €
servido com prato de salada, batatas grelhadas e ajvar

034 Grelhado Misto Clássico 11 16,90 €
Souvlaki, gyros na frigideira, suzukakia, batatas grelhadas e tzatziki

035 Souvlaki de porco 11 13,90 €
com batatas fritas e tzatziki

036 Souvlaki de peru 11 14,90 €
com batatas fritas e tzatziki

037 Caçarola de gyros 11 13,90 €
com batatas fritas e tzatziki

038 Caçarola de peru 14,80 €
com legumes frescos do mercado, servido com azeite e orégãos

039 Caçarola de legumes mediterrânica 12,50 €
com mozarela



Pratos de peixe

040 Calamares recheados com vegetais n, 11 15,90 €
servido com um prato de salada, batatas grelhadas e tzatziki

041 Calamares frescos panados n 13,80 €
com salada e molho

042 Polvo grelhado n, 11 20,80 €
com legumes grelhados, ervas aromáticas frescas, azeite e tzatziki

043 Gambas d 22,80 €
com legumes grelhados

044 Mista de frutos do mar n 23,80 €
Camarão e polvo servidos com vegetais grelhados

045 Bife de salmão	(norueguês)	grelhado d 19,50 €
com legumes grelhados

046 *Dourada grelhada 300 g - 400 g d 19,50 €
com legumes grelhados

047 *Dourada grelhada 500 g - 600 g d 22,80 €
com legumes grelhados

*Tempo de espera de até 30 minutos.



COZINHA LOCAL
050 Spaetzle (massa cortada) de queijo 10,50 €

com salada

051 Raviólis torrados 11,50 €
com salada

052 Escalope de porco panado 12,90 €
com batatas fritas

053 Bife de vaca grelhado (300	g) 20,80 €
com manteiga de ervas aromáticas e batatas de alecrim

054 Carne assada com cebola (300 g) 21,80 €
com manteiga de ervas aromáticas e batatas de alecrim

055 Bife de peru grelhado 15,80 €
com manteiga de ervas aromáticas e legumes grelhados

056 Bife de lombo de porco grelhado 15,80 €
com manteiga de ervas aromáticas e batatas silvestres



GASTRONOMIA DO SUL
065 Penne all’arrabbiata 8,80 €

com pimentos frescos

066 Esparguete à bolonhesa 8,50 €

067 Tortellini alla panna 10,80 €
Molho de natas e presunto

068 Esparguete à carbonara 9,50 €

069 Tagliatelle 12,80 €
com cubos de salmão em molho de natas e vinho rosé

070 Pasta alla marinara 14,90 €
com polvo e camarões em molho de tomate e manjericão

SOBREMESAS
080 Sorvete de vários sabores com natas (3 bolas) 4,90 €

Baunilha, stracciatella, chocolate

081 Bolo de maçã com gelado e creme de baunilha 5,80 €



MERLIN • Eberhardstraße 2 • 71522 Backnang • 0 71 91 / 93 32 120
www.merlin-backnang.de • E-Mail: info@merlin-backnang.de

Todos os preços em euros, incluindo IVA e serviço.
Reservado o direito a erros.

1 contém corantes
2 contém conservantes
3 contém cafeína
4 contém quinino
5 contém taurina
6 contém adoçantes
7 contém fonte de fenilalanina
8 contém antioxidantes
9 contém intensificadores de sabor
10 com fosfato
11 com proteína de leite
12 encerado
13 escurecido
14 sulfurizado
15 com óleo vegetal de soja transgénica

ALÉRGENOS

Caros convidados,

declaramos aqui a nossa lista de ingredientes com o nosso melhor conhecimento e crença. 
Infelizmente, não é tecnologicamente possível evitar com certeza absoluta a presença de 
vestígios de alergénios.
A indicação de vestígios não significa que o alimento ou bebida contenha realmente 
vestígios de alergénios.
Se for alérgico, informe-se acerca dos ingredientes individuais através do nosso pessoal de 
serviço. Teremos todo o prazer em ajudá-los.

a Cereais com teor de glúten e produtos derivados dos mesmos 
b Crustáceos e produtos derivados dos mesmos
c Ovos e produtos derivados dos mesmos
d Peixe e produtos derivados do mesmo
e Amendoins e produtos derivados dos mesmos
 f Soja e produtos derivados da mesma
g Leite e produtos lácteos (incluindo a lactose) 
h Frutos de casca rija e produtos derivados dos mesmos
j Aipo e produtos derivados do mesmo
k Mostarda e produtos derivados da mesma
l Sementes de sésamo e produtos derivados das mesmas 
m Tremoços e produtos derivados dos mesmos
n Moluscos e produtos derivados dos mesmos 
o Dióxido de enxofre e sulfitos


