APERITIVOS
COUVERT
Pão, manteiga, azeitonas marinadas e azeite orgânico
3.50
CREME DE CASTANHAS
Avelã torrada e nata azeda
5.00
SOPA DE TOMATE ASSADO
Broa de milho crocante e óleo de manjericão
5.00
CROQUETE DE BORREGO
Mostarda dijon picante e redução de vinho do Porto
9.50
CARNES PORTUGUESAS CURADAS
Pão alentejano, chutney caseiro e azeitonas
19.50
BIFE TÁRTARO
Alcaparras, cornichons, salsa, mostarda ancienne, gema de ovo e pão torrado
18.00
SALSICHA CHISTORRA
Molho de pimentos assados e focaccia de alho e alecrim
11.50

FRESCO & VERDE
CAESAR CLÁSSICA
Peito de frango fumado, alface romana, croutons, pinhões, tomate-cereja,
queijo parmesão e molho Caesar
Entrada - 11.00 | Prato principal - 14.50

QUEIJO DE CABRA COM PERA EM VINHO DO PORTO
Pólen de abelha, pinhões, mesclun de alfaces provenientes da Quinta Farm
e crocante de sementes
Entrada - 12.50 | Prato principal - 15.00

TOMATE ROYALE
Mistura de tomates biológicos, pesto de rúcula e mozarela de búfala
Entrada - 8.50 | Prato principal - 12.00

TÁRTARO DE BETERRABA
Gema de manga, maçã verde, molho de ervas cortado, nozes,
abacate, coco e crocante de mandioca
Entrada - 12.50 | Prato principal - 15.00

ENTRADAS & MARISCO
VIEIRAS
Puré de ervilhas, pancetta crocante, milho tostado e cogumelos Shimeji
18.50
COCKTAIL DE CAMARÃO TIGRE
Manga, endro, salada Iceberg e molho Bloody Mary
15.00
CAMARÃO TIGRE GRELHADO
Manteiga de cebolinho, coleslaw com limão e chili
Entrada - 19.50 | Prato principal - 27.50

BOLINHO DE BACALHAU FUMADO E CAMARÃO
Molho cítrico com cebolinho
14.00

ENTRADAS PARA PARTILHAR
MIN. 6 PAX.

Croquetes de borrego, bolinhos de bacalhau ede camarão, salsichas chistorra
com redução de vinho do porto branco e camarão tigre grelhado
20.00 - por pessoa

SELEÇÃO DO CHEFE
PEIXE FRESCO DO DIA
Por favor, informe-se junto da nossa equipa acerca do peixe do dia disponivel
35.00
PIANO DE PORCO AO ESTILO 'ST. LOUIS’
Coleslaw, batata doce frita e molho de Whisky Barbecue
25.00
HAMBÚRGUER BOVINO
Pão brioche, queijo cheddar, bacon, cornichons, batatas fritas, aros de cebola
e maionese trufada
18.00

Se tiver uma alergia alimentar, pergunte à nossa equipa sobre os ingredientes de cada prato. Nas nossas cozinhas temos procedimentos para o manuseamento dos alimentos
de forma a garantir a segurança dos nossos consumidores, no entanto não podemos garantir em absoluto que os produtos não tenham entrado em contacto com outros
alergénios que não fazem parte da sua composição normal. Seja por contaminação cruzada ou omissão de terceiros. Todos os preços em euros (€). IVA incluído nas taxas
legais. Nenhum prato ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou se não for consumido. Temos livro de reclamações.

CARNE
BIFE DA VAZIA NEW YORK STRIP
Alto grau de marmoreio, macio e saboroso
325gr - 34.00
LOMBO
Tenro e de sabor subtil
250gr - 35.00
PICANHA
Suculenta, tenra e com rico sabor a carne
325gr - 29.00
ACÉM
Tenro, suculento e cheio de sabor
Com bom grau de marmoreio
300gr - 30.00
CHATEAUBRIAND
Corte tenro e suculento
600gr - 73.00
SELEÇÃO DE CORTES BOVINO
Lombo, picanha, acém - 2 PAX
700gr - 78.00
COSTELETAS DE BORREGO
100% alimentado a pasto, Halal
29.00
ESPECIAIS DO CHEF
Por favor, informe-se junto da nossa equipa acerca da
seleção de cortes especiais disponíveis
FAÇA O SEU “SURF & TURF”
Adicione camarão tigre ao seu corte
10.00

MENU VEGETARIANO
Por favor, informe-se junto da nossa equipa
acerca das opções vegetarianas disponíveis.

AC O M PAN H AM E N T O S
B ATATA S _ 4.00
Batatas fritas crocantes
Batata doce
Batata gratinada
Puré de batata
Puré de batata doce

C L Á S S I CO S _ 4.50
L E G U M E S _ 4.50
Espinafres
Couve-flor gratinada
(cremosos ou salteados)
Panaché de legumes
Maçaroca de milho com manteiga
Cogumelos selvagens com
de ervas
manteiga de alho
Macarrão com queijo
Broccolini com flor de sal
Arroz africano
Rúcula, tomate-cereja, pinAros de cebola
hões, balsâmico envelhecido e
parmesão
Salada de tomate e cebola roxa

M O L H O S _ 2.00
Pimenta e conhaque
Vinho do Porto
Chimichurri
Béarnaise
Roquefort
Cogumelo e chalotas

