almoço
Couvert pão, paté, azeitonas, e manteiga (por pessoa)

2,00€

Creme de courgette com queijo de cabra e croutons
Creme de cenoura com duo de laranja
Creme de agrião com ovo cozido

4,50€
4,50€
4,50€

Salada de arroz integral com frango assado e frutos secos
Mil folhas de legumes assados com queijo da Serra
Folhado de coelho em vinho tinto sobre grelos salteados
Carpaccio de novilho com rúcula e parmesão
Salada de camarão com abacaxi assado e molho de
iogurte com hortelã

15,50€
17,50€
16,50€
16,50€

Linguine com salmão, uvas em vinho tinto e ervas frescas
Spaghetti preto com camarão, molho de tomate e coentros
Tagliatelline com frango assado e ameijoas à Bulhão Pato
Spaghettini à Carbonara
Penne rigate com amendoim e grelos gratinado com parmesão

16,50€
17,50€
18,50€
16,50€
15,50€

Risotto preto com salmão fresco, cogumelos e coentros
Risotto de camarão e polvo com tomate seco e coentros
Risotto d´alheira com ovo estrelado
Risotto de açafrão com legumes assados e rúcula

16,50€
17,00€
16,00€
15,00€

Brás de carbonara com orégãos
Brás de bacalhau com couve e salsa

17,50€
18,50€

Inclui IVA à taxa em vigor.

www.darwincafe.com

17,50€

almoço
Lombo de bacalhau com crosta de broa sobre esmagada
de batatinhas com couve
Lombo de salmão com crosta de azeitona preta sobre
risotto de grelos
Tentáculos de polvo sobre esmagada de batata doce e échalotes
Tranche de garoupa à Lagareiro
Hamburguer sobre espargos grelhados, queijo da serra
e ovo estrelado
Lombinhos de pato sobre risotto de laranja
Bochechas de porco estufadas com puré de batata
Bife do lombo de coentrada com batatinhas grelhadas
Costeletas de cordeiro sobre migas de pão com grelos
e chouriço
Coxa de pato sobre puré de batata doce e grelos
Menu Infantil (até 12 anos)
Hamburguer no pão com ovo estrelado e batata frita
ou
Linguine com frango / salmão / carbonara
Uma bola de gelado

18,50€
17,50€
18,50€
23,50€
17,50€
16,50€
18,50€
26,50€
19,50€
18,50€
12,50€

Inclui IVA à taxa em vigor.

www.darwincafe.com

