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almoço

Inclui IVA à taxa em vigor.

Couvert pão, paté, azeitonas e manteiga (por pessoa) 2,00€

Queijo fresco 1,90€

Prato misto de salgados 3,20€

 

Vichisoise de courgette com pinhões tostados 4,50€

Trio de shots de cremes frios e quentes variados 4,50€

Creme de beterraba com iogurte natural 4,50€

 

Ameijoa à Bulhão Pato 17,50€

Wrap de pasta de frango com iogurte natural e cebolinho 

com alfaces e figos 18,50€

Niçoise de garoupa 19,50€

Carpaccio de novilho com rúcula e parmesão 17,50€

Salada de camarão, abacaxi assado e molho de iogurte 

com hortelã 18,50€

Salada de couscous com presunto, queijo Brie e ovo escalfado 18,50€

Salada de basmati com tofú, beringela assada, ervas frescas 

e figos 17,50€

 

Tagliatelline com vieiras, tofú fumado, radichio e pesto 

de manjericão 20,50€

Linguine com frango e molho de cogumelos 17,50€

Spaghetti preto com camarão, molho de tomate e coentros 18,50€

 

Risotto de açafrão com salmão fresco, cogumelos e coentros 17,50€

Risotto de camarão e polvo com tomate seco e coentros 18,50€

Risotto d'alheira com ovo estrelado 17,50€

Risotto de camarão tigre, tomate cherry e coentros 26,50€

Risotto de frango com cogumelos e ervas frescas 18,00€
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Brás de leitão, alho francês e cenoura estufados  17,50€

Brás de bacalhau, pimentos assados, azeitona preta e coentros 18,50€

 

Bacalhau lascado sobre batata doce, agrião e crosta de broa 19,50€

Lombo de salmão sobre risotto de azeitona preta e tomate seco  18,00€

Tentáculos de polvo sobre esmagada de batata doce e échalotes 18,75€

Lombinhos de robalo sobre espinafres e tomate recheado  19,50€

Carabineiros flamejados sobre arroz basmati salteado e salada 29,50€

 

Hamburguer em brioche de beterraba, bacon, ovo estrelado 

e batata frita 18,50€

Lombinhos de pato sobre risotto de laranja 19,50€

Plumas de porco preto com batatinhas grelhadas e feijão verde 19,00€

Bife do lombo, batata com parmesão envolvida em bacon 

e molho de vinho do Porto 26,50€

Costeletas de cordeiro sobre pão alentejano grelhado 

e grelos salteados 19,50€

 

Menu Infantil (até 12 anos) 12,50€

Hamburguer no pão com ovo estrelado e batata frita 

ou 

Spaghettini com frango/salmão  

Uma bola de gelado 

almoço

Inclui IVA à taxa em vigor.


