MENU

ENTRADAS E SOPAS
Pão variado e manteiga
2,50 € /pax
Couvert Montebelo
4,50 €
Creme de legumes
4,00 €
Aveludado de alho francês com crocante de ervas
5,00 €
Caldo verde
5,00 €
Creme de tomate com ovo escalfado e orégãos
6,00 €
Sopa de grão com salteado de espinafres
6,00 €
Folhado de alheira com maçã
9,50 €
Queijo de cabra gratinado em tosta de pão escuro com fio de mel Casa da Ínsua
11,00 €
Carpaccio de novilho com Queijo da Ilha
12,50 €
Cocktail de camarão
17,00 €
Gambas salteadas ao alho (8 peças)
17,00 €

SALADAS E OVOS
Salada mista (alface, milho doce, cenoura, tomate e molho vinagrete)
5,00 €
Salada rústica (misto de alfaces, maçã, espargos, cogumelos grelhados e peito de frango)
12,00 €
Salada de queijo de cabra, mel e nozes
13,00 €
Salada tropical
14,00 €
Omelete de queijo ou de fiambre
11,00 €
Omelete mista
12,00 €
Omelete de cogumelos e espargos
13,00 €
Omelete de camarão
14,00 €

PEIXE
Esparguete sépia com camarão e tomate cereja
17,00 €
Caril de camarão
20,00 €
Lombo de bacalhau em crosta de azeitona com puré de grão e grelos salteados
20,50 €
Peixe fresco (Salmão ou corvina)
22,00 €
Bacalhau em harmonia com sabores da terra
22,00 €
Risotto de gambas
23,00 €
Tentáculo de polvo braseado
25,00 €
Arroz rico do mar (camarão, vieiras, polvo, perca, tamboril)
49,50 € /2 pessoas

CARNE
Arroz de costelinhas com grelos e salpicão
13,00 €
Miminhos de porco de coentrada
16,00 €
Magret de pato com arroz cremoso de cogumelos
18,00 €
Entrecôte da vazia grelhado
18,00 €
Arroz de cabrito com castanhas e mistura de cogumelos
20,00 €
Lombo de novilho com esmagada de batata, bacon e alho francês
24,00 €
Lombo de boi (grelhado, com molho à portuguesa ou com molho de 3 pimentas)
25,00 €
Chateaubriand com molho bearnês
49,00 € /2 pessoas

KIDS
Filete de pescada panado
11,00 €
Esparguete à bolonhesa
11,50 €
Bifinho de vitela grelhado com batata frita e ovo
12,50 €

VEGETARIANOS
Legumes ao vapor
8,00 €
Tagliatelle salteado com legumes e cogumelos
14,00 €
Caril de curgete com rebentos de soja e milho
15,00 €
Risotto de cogumelos e tofu
16,00 €

SOBREMESAS
Fruta da época
3,50 €
Clafoutis
5,00 €
Panna cotta com molho de mirtilo
5,00 €
Pudim de laranja
5,00 €
Leite creme
5,00 €
Taça de gelado (2 bolas)
6,00 €
Mousse de chocolate belga
6,00 €
Fruta tropical
6,00 €
Brisa de Lis
7,00 €
Zuccoto de frutos do bosque em semiesfera de chocolate branco
7,50 €
Queijo Serra da Estrela Casa da Ínsua
8,00 €
Tábua de queijos
16,00 €

Queremos servi-lo melhor. Se for alérgico ou intolerante a algum alimento,
por favor consulte os nossos colaboradores.
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. Existe livro de reclamações.
We wish to serve you better. If you have any food intolerance,
please consult our team.
No dish, food or drink, including the starters, can be charged
if not requested by the customer or unused.
VAT inclusive at the standard rate. Complaints book available.
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