M EN U

ENTRADAS E SOPAS
Couvert - pão, azeite e sugestão do chef (por pessoa)
3,00 €
Creme de legumes
5,00 €
Gravlax de salmão, maionese de wasabi e alcaparras
8,00 €
Trio de cogumelos, chalota e ovo a baixa temperatura
9,00 €
Sopa de peixe e marisco com algas da nossa Ria
9,00 €
Mosaico de polvo, trio de pimentos e azeitona taggiasche
11,00 €
Carpaccio de novilho, queijo da ilha e pesto genovês
11,00 €

SALADAS E VEGETARIANOS
Salada mista
6,00 €

11,00 €
Risotto de espargos e cogumelos
17,00 €

Vegetariano

Salada de quinoa e legumes baby

Vegan

10,00 €

Gluten free

Salada caprese

PEIXE
Bacalhau à brás
20,00 €
Polvo com paprika fumada, batata grelhada e azeitonas taggiasche
22,00 €
Risotto de gambas, lima e gengibre
24,00 €
Conﬁt de bacalhau com puré de grão e ovo a 62º
24,50 €
Corvina corada com quinoa cremosa de mariscos e algas
25,00 €
Robalo de mar e a brandade de bacalhau
26,00 €

CARNE
Cachaço de porco ibérico com molho de mostarda e mel e brás de espargos
20,00 €
Peito de pato com risotto de cogumelos trufado

Vegan

Vegetariano

Gluten free

24,00 €
Lombo de boi à portuguesa
26,00 €
Leitão “à Bairrada” revisitado
26,00 €

Gluten free
Vegetariano

KIDS

Vegan

Filetes de pescada panados com arroz branco
14,00 €
Biﬁnho de vitela com batata frita e ovo escalfado
15,00 €
Hambúrguer no prato
15,00 €

SOBREMESAS
Taça de gelado
5,00 €
Panna cotta de frutos vermelhos
5,00 €
Tarte de limão merengada
6,00 €
Queijada de abóbora com espuma de requeijão
6,00 €
Mil-folhas de ovos moles
7,00 €
Trio de fruta laminada
7,00 €
Semi-esfera de chocolate branco e semi-frio de frutos do bosque
8,00 €
Mousse de chocolate e amendoim com praliné do mesmo
8,00 €

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode
ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
IVA incluído à taxa em vigor.
Neste estabelecimento existe livro de reclamações.
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