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

Queijo fresco 1,90€

Prato misto de salgados 2,20€

 

Vichisoise de couve-flor com pinhões tostados 4,50€

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

Creme de abóbora assada com iogurte natural 4,50€

 

Wrap de salmão fumado, queijo creme, maçã sobre rúcula 18,50€

Salada de lagosta sobre alfaces, tostas e maionese de cebolinho 27,50€

Carpaccio de novilho com rúcula e parmesão 17,50€

Vieiras salteadas sobre pão alentejano grelhado e rúcula 20,50€

 

Linguine com salmão, cogumelos, tomate cherry e ervas frescas 18,00€

Spaghetti preto com pato confitado e rúcula 17,50€

Tagliatelline com molho de tomate e pesto de manjericão  17,50€

Gnocchi com frango, abóbora assada, gratinada com parmesão 18,50€

 

Risotto d'alheira com ovo estrelado 17,50€

Risotto de camarão e polvo com tomate seco, pesto do 

mesmo e coentros 18,50€

Risotto preto com bacalhau, pimentos assados, anchovas 

e coentros 19,50€

Risotto de camarão tigre, tomate cherry e coentros 28,50€

Risotto de tofú fumado, feijão verde e pesto de manjericão 17,00€

 

Brás de cogumelos Portobellos grelhados e salsa 18,50€

Brás de camarão com abóbora assada e coentros 19,50€

 

Inclui IVA à taxa em vigor.
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Inclui IVA à taxa em vigor.

Lombo de salmão sobre risotto de alho francês e coentros 17,50€

Lombo de bacalhau com feijão verde salteado e batatinha 

a murro 19,00€

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

Tranche de garoupa sobre grelos salteados, chouriço 

e azeite de alho 23,50€

Carabineiro, tigre e ameijoa à Bulhão Pato com tostas e salada  38,50€

 

Lombinhos de porco com risotto de radicchio e ervas frescas 18,00€

Hamburguer gratinado com Brie, ovo estrelado sobre migas 

de espargos 18,50€

Costeletas de cordeiro sobre gratinado de batata e grelos 

salteados 20,50€

Lombinhos de pato sobre risotto de laranja 19,50€

Bife do lombo com batatinhas gratinadas com queijo da Serra 26,50€

Magret de pato sobre legumes grelhados e molho de framboesa 19,50€


