
improvável         

             snacks 

 
Sopa do Dia 

 

Gaspanho                                                                         

€ 6.50 
 

    € 9.00 

  

Wrap de Salmão € 14.00 
Mistura de Alfaces, Tomate, Philadelphia e Salmão Fumado  

Wrap de Frango € 13.00 

Mistura de Alfaces, Tomate, Philadelphia, Frango e Bacon  

Wrap de Queijo e Mel €12.00 
Queijo de Cabra, Mel, Orégãos, Mistura de Alfaces, Tomate, Balsâmico e Maçã  

Salada Almendra € 14.00 
Mistura de Alfaces, Mozzarela, Salmão Fumado e Parmesão com Pesto  

Salada Caprese € 10.00 
Tomate, Mozzarela, Orégãos e Vinagre Balsâmico  

Salada Bonito € 12.00 
Mistura de Alfaces, Tomate, Atum, Ovo, Azeitonas e Cebola  

Prato de Fruta € 7.50 

Carpaccio de Salmão/Vitela € 12.00 

Tosta de Frango € 14.00 
Frango, Bacon, Queijo e Maionese  

Tosta de Atum € 12.00 
Atum, Queijo, Tomate e Maionese  

Tosta de Queijo, Tomate e Orégãos € 10.00 

  

  

Hamburguer € 15.00 
Pão de Guadalupe, Mistura de Alfaces, Tomate, Cebola e Queijo (opcional)  

Spaghetti Bolonhesa € 15.00 

Sobremesa do Dia € 7.50 
 
 
alguns podutos da lista de snacks contêm alergénicos. se tiver alergias, por favor solicite a lista de ingredientes 

 
**nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não solicitado pelo cliente 

ou por este inutilizado** 



Janta connosco?

entradas

couvert, três pães, manteiga de ervas, azeitonas e azeite 3.50
queijo de cabra em massa filo, mel, oregãos e maçã 7.50
carpaccio de salmão com noz 12.00
carpaccio de vitela com noz 12.00
ovinhos com espargos e farinheira 10.00

sopas

creme de abóbora com espinafres e parmesão 8.00
creme de tomate assado, figo e ovo 10.00
creme de ervilhas com presunto crocante 10.00

pratos

sopa de cação em torrada de azeite e alho 16.50
migas de espargos com lombinhos de porco 18.00
lombo de borrego, crosta de ervas, cuscuz de legumes assados e hortelã 22.00
bife do lombo, batatinhas assadas, espinafres e molho de cogumelos 22.00
timbale de bacalhau, puré de batata doce e azeitonas 20.00
spaguetti gambas ao sul 19.00
penne com tomate, cogumelos e manjericão 16.50

sobremesas

bolo de chocolate com gelado, noz e hortelã 7.50
sobremesa do chef 7.50
prato de fruta 7.50

menu infantil (sob consulta) 15.00

menu infantil - sopa + prato

*alguns produtos da carta de jantares contêm alergénicos. se tiver alergias, por favor solicite a lista de ingredientes*

**nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não solicitado pelo cliente ou por
este inutilizado**


