jantar
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€

Folhado de bacalhau com pimentos e grelos
Carpaccio de novilho com rúcula e parmesão
Strudel de queijo de cabra com frutos secos, compota
de abóbora e rúcula
Folhado de coelho em vinho tinto sobre salada
Mini pão recheado com farinheira, ovo de codorniz
sobre espargos grelhados
Linguine com molho de tomate, coentros e escalopes
da vazia grelhados
Spaghetti preto com salmão, natas e coentros
Tagliatelline com ratatuille de legumes com pesto de
manjericão e parmesão
Penne rigate com frango assado, tomate Cherry,
gratinado com queijo da Serra
Risotto d´alheira com ovo estrelado
Risotto de camarão e polvo com tomate seco, pesto do
mesmo e coentros
Risotto preto com bacalhau e ameijoa à Bulhão Pato
Risotto de pato confitado, uvas em vinho tinto e cebolinho

Inclui IVA à taxa em vigor.

16,50€
16,50€
17,50€
16,50€
16,50€
18,00€
17,50€
17,50€
18,50€
16,00€
17,00€
18,50€
15,50€

jantar
Brás de bochechas em vinho tinto com coentros
Brás de camarão, legumes assados e pesto de manjericão

17,50€
17,00€

Lombo de salmão sobre puré de batata com grelos
Lombo de bacalhau com crosta de broa sobre batata
recheada gratinada
Tentáculos de polvo sobre esmagada de batata doce e échalotes
Tranche de garoupa com migas de pão com grelos e chouriço
Camarão tigre grelhado sobre puré de batata trufado e rebentos

17,50€

Lombinhos de porco com puré de três batatas e molho
de laranja
Hamburguer com bacon, queijo da Serra, ovo estrelado
e batata frita
Costeletas de cordeiro com feijão verde salteado com
tomate Cherry
Lombinhos de pato sobre risotto de laranja
Bife do lombo grelhado com spaghettini salteado com
molho de cogumelos
Magret de pato sobre puré de batata com framboesa
Inclui IVA à taxa em vigor.

www.darwincafe.com

19,00€
18,50€
23,50€
36,50€
17,50€
17,50€
19,50€
16,50€
26,50€
19,50€

