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Plateforhome: Coyo Taco, Honest Greens, Honorato, Wok to Walk e Vitaminas 

com novos menus delivery 

 

O novo ano trouxe um novo confinamento, mas a velha máxima continua atual: barriga vazia não tem 

alegria.  De forma a continuar a levar a melhor comfort food a casa dos portugueses, a Plateform retomou 

a campanha Plateforhome, adaptando as ementas dos restaurantes Honest Greens, Coyo Taco, 

ZeroZero, Wok to Walk, Vitaminas, Honorato, Talho Burger e Capri para takeaway e delivery. 

De forma a facilitar o planeamento das refeições, uma das grandes novidades é a introdução de menus com 

ofertas especiais exclusivamente para delivery nas marcas Honest Greens, Coyo Taco, Wok to Walk, 

Vitaminas e Honorato – a ementa para delivery e takeaway mantém-se igualmente disponível para pedidos 

personalizados. 

Pensados para ser degustados a dois ou em família (para quatro pessoas), os menus (que podem ser 

consultados abaixo na íntegra) reúnem alguns dos pratos mais populares das marcas, como é o caso dos 

tacos do Coyo Taco, dos Market Plates do Honest Greens ou das saladas do Vitaminas. 

ZeroZero, Talho Burger e Capri (Almada Fórum) mantêm-se em funcionamento em regime de delivery e 

takeaway, com as ementas habituais. 

Reconhecendo as dificuldades acrescidas deste segundo confinamento, Rui Sanches, CEO da Plateform, 

ressalva que “o delivery e o takeaway têm uma importância vital numa altura em que não sabemos 

quando poderemos voltar a abrir os restaurantes”. 

“Esta é a única maneira de nos mantermos próximos dos nossos clientes. Mantemo-nos positivos e com 

confiança que, em conjunto, iremos conseguir ultrapassar mais este obstáculo”, assume.  

Os pedidos de delivery podem ser feitos através das plataformas UberEats, Bolt Food e Glovo, entre as 12h 

e as 16h e as 19h e as 22h de segunda a sexta-feira, e das 12h às 22h (horário ininterrupto) aos sábados e 

domingos.   

Para pedidos de takeaway, neste momento apenas disponível em restaurantes de rua, o cliente deverá 

dirigir-se aos respetivos espaços, de segunda a sexta-feira, das 12h às 16h e das 19h às 20h, e aos sábados 

e domingos, das 12h às 17h – os horários podem ser alterados em virtude das regras vigentes. 

Para descarregar imagens em alta resolução e menus, aceda aqui. 

  

https://www.dropbox.com/sh/rrxpxorrc6fcry3/AACccioWlQjNAHvphtMtyDd1a?dl=0
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MENUS DELIVERY 

COYO TACO 

Are you taco to me (2 pax) – Coyo Guacamole, Tacos Pollo al carbon (2 un.)  e Tacos Al Pastor (2 un.): 

22,40 €, com 10% de desconto 

Quesadilla Fiesta (2 pax) – Quesadilla Pollo Carbon e Quesadilla Carne Asada: 33 €, com oferta de Coyo 

guacamole 

Veggie Lover (2 pax) – Coyo Guacamole, Burrito Hongos e Tacos Quinoa (2 un.): 27,90 €, com 10 % 

desconto 

#ImInLoveWithTheCoyo (4 pax) – Coyo Guacamole, Burrito Carne Asada, Tacos Camarón (2 un.) e 

Tacos Pollo Al Carbon e (4 un.): 53,35 €, com oferta de 8 churros 

HONEST GREENS 

Eat Real (2 pax) – 2 Market Plates com guarnição e Ben’s Sweet Potato Fries: 25,60 €, com 10% de 

desconto 

Honest Veggie (2 pax) – Market Plate com guarnição e Garden Bowl: 20,70 €, com oferta de Ben’s Sweet 

Potato Fries 

#HonestFans Only (4 pax) – Hummus de grão com pão, Ben’s Sweet Potato Fries, 2 Market Plates com 

guarnição e 2 sobremesas: 44 €, com 10% de desconto 

WOK TO WALK 

Wok on Energy (2 pax) – Wok Proteico, Wok Energético e 2 limonadas: 19,50 €, com 10% de desconto 

Wok on Health (2 pax) – Wok Proteiro, Wok Veggie e 2 limonadas: 19,50 €, com 10% de desconto 

Wok on Family (4 pax) – Wok Proteico, Wok Energético, 2 Wok Best Seller: 39,45 €, oferta de 4 

limonadas 

HONORATO 

X-2 Honorato e Falcão (2 pax) – Hambúrguer Honorato, Hambúrguer Falcão, Batatas Fritas caseiras: 

24,65 €, com oferta de Mousse de Chocolate 

X-4 Honorato Party (4 pax) – 4 Hambúrgueres Honorato, Batatas Fritas caseiras, 2 Mousses de 

Chocolate: 59,20 €, com oferta de 4 Mata Bixo 

X-Family (4 pax) – Hambúrguer Honorato, Hambúrguer Falcão, 2 X-Burger Mini, Batatas Fritas caseiras, 2 

Mousses de Chocolate: 46,65 €, com oferta de 4 Mata Bixo 

VITAMINAS 

Saladas para dois (2 pax) – Salada de Frango e Ananás, Salada de Camarão e Brie e 2 Sumos 

Multivitaminas: 19,95 €, com 5% de desconto 

SuperVitaminas (2 pax) – Salada de Ananás e Camarão, Salada Tropical, 2 Sumos Multiivitaminas, 

Gelatina de Morango, Gelatina de Ananás e 2 Pães de Queijo: 25,95 €, com 10% de desconto) 

Sanduíches (2 pax) – Sanduíche de Atum, Sanduíche de Salmão e Queijo Fresco e 2 Sumos 

Multivitaminas: 19,35 €, com oferta de 2 Empadas de Frango 
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Os woks do Wok to Walk são uma das opções Plateforhome. 

 

 

Uma fiesta mexicana em casa? Está à distância de uma encomenda. 
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A Multifood é agora Plateform. 

A Plateform é um grupo de restauração com ADN 100% português. Uma plataforma que tem como objectivo criar 

conceitos originais e inovadores que antecipam tendências e onde há lugar para a celeridade do fast casual mas 

também para a minúcia da alta cozinha. 

Criada em 1998 por Rui Sanches, inaugurou no mesmo ano o primeiro restaurante Vitaminas, em Lisboa, marca que 

se revelou pioneira na restauração saudável em Portugal. A Plateform, ao longo de 21 anos de presença no mercado 

nacional, é percursora de um caminho alicerçado na inovação, na qualidade e na atenção ao detalhe, com projetos 

tailor-made que marcaram a cena gastronómica portuguesa, como a steakhouse Sala de Corte, a mercearia 

delicatessen DeliDelux ou a pizzeria ZeroZero. 

Em conjunto com o chef Henrique Sá Pessoa, abriu o restaurante de fine dinning Alma (2*Michelin) e o Tapisco, 

conceito de fusão das cozinhas ibéricas, em Lisboa e Porto. Também na cozinha de autor, a Plateform criou em 

conjunto com o chef Diogo Noronha o restaurante Pesca.  Do seu portfólio de restaurantes, constam 25 marcas, 23 

próprias e 2 internacionais. Do centro comercial à rua, da calçada portuguesa às estrelas Michelin, na Plateform criam-

se diariamente universos gastronómicos únicos que impulsionam o futuro da restauração em Portugal. 

 

Para mais informações contacte: 

AMUSE BOUCHE 

+351 211 314 103 

geral@amuse-bouche.pt 

mailto:geral@amuse-bouche.pt

