No começo…

…pretendemos praticar uma cozinha de conforto com um toque de autor do nosso
Chef Sérgio Lopes inspirado nas receitas dos nossos avós, nas vivências e experiências do
dia-a-dia, bem como nas inspirações colhidas em viagens, essencialmente, pelo nosso
Portugal, que rico é.

Sem limites pré-traçados, dos mariscos aos peixes menos nobres, dos ingredientes de luxo
aos mais esquecidos.
O nosso menu incluirá várias propostas de refeição, entre as quais, uma secção de “picar”
e partilhar, uma destinada aos “corajosos”, outra aos “verdes como os campos”, alguns
pratos sazonais, sucessos intemporais tornados impossíveis de substituir, e, claro um
inevitável ﬁnal feliz (que é como quem diz: bem doce). No fundo o que pretendemos é que
desfrute das nossas criações gastronómicas inspiradas no receituário tradicional português,
e que espelharão no nosso cardápio.

A acompanhar a refeição, não pode faltar a nossa garrafeira e o nosso bar, dos quais o
cliente poderá usufruir no início, durante e ﬁnal da refeição. Temos uma carta de vinhos e
de bar, não muito extensa, mas que terá tudo o que consideramos necessário para tornar
qualquer refeição completa e memorável. Teremos o nosso Chef de Sala e Sommelier para
o aconselhar em qualquer tipo de desejo.
Um restaurante que servirá os sonhos em estado sólido e líquido.
Desfrute!

Chef Sérgio Lopes e a Sua Equipa.

ENTRADAS & TÁBUAS

COUVERT … 2 €
Pão
Azeitona marinada
Azeite Virgem e Balsâmico Di Modena

ENTRADAS
“Cozinhar, servir, alimentar.
Cuidar de quem se senta à nossa mesa”
Seleção de Enchidos… 6 €
Ovos Rotos… 7,50 €
Brás de Alheira de Mirandela… 7,50 €
Tártaro de Novilho… 8 €
Borrata com Presunto, Rúcula e
Redução de Vinagre Di Moderna… 6 €
Ratatouille de Legumes e Chèvre… 5 €
Croquetes de Espinafres… 5 €
Ameijoas à Bulhão Pato… 10 €
Camarão Tigre… 15 €
Carabineiro e Seu Azeite… 20 €

TÁBUAS PARA PARTILHAR…

Tábua de Fumeiro e Queijos … 12,50 € (2 pax)
“Esta tábua leva-nos a reviver o passado, a voltar
àqueles momentos inesquecíveis com a família e
amigos onde bastavam três coisas, boa conversa,
bom vinho e, claro, bons enchidos e queijos."
Seleção de enchidos
Seleção de queijos
Tostas
Broa
Sugestão da cozinha
Tábua, Seleção de Tapas … 15 € (2 pax)
“Cosmopolita, irreverente e intensas serão assim as
tapas selecionadas pelos nossos cozinheiros.”
Seleção de 5 tapas
Tábua do nosso mar… 25 € (2 pax)
“Dos mais ricos mariscos e crustáceos, levamo-lo
numa viagem pelos melhores sabores do mar,
um luxo de fazer crescer água na boca”.
Seleção de mariscos
Torradas
Molhos
Sugestão da cozinha

PEIXES

A herança de um passado fascinante,
com a descoberta de novos mares”

Arroz Caldoso de Tamboril e Gambas… 16 €
Polvo e o Seu Risoto… 20 €
Bacalhau em Tosta de Broa, Esparregado,
Ovo Perfeito e Presunto… 15 €
Feijocada de Marisco … 18 €

Peixes da Lota…€
(sob consulta e disponibilidade) *
* Robalo… 43 €/kg
* Rodovalho… 45 €/kg
* Raia… 42 €/kg
* Salmão… 17 €
* Espetada de Lulas… 17 €
* (Uma sugestão, da nossa cozinha, de peixe fresco.
O peixe será sempre acompanhado por uma
guarnição, confecionadas com produtos da época
ou sugeridas pelos nossos cozinheiros)

CARNES

“A cozinha só pega fogo,
quando não agarramos o animal pelos cornos!”

Coxa de Pato Conﬁtada e o Seu Arroz … 16 €
Rabo de Touro … 17 €
Ossobuco, Castanhas, Cogumelos e Aipo… 16 €

Domingo ao Seu Almoço
Cabrito no Forno… 35 € (2 pax)
Guarnições Extras:
Arroz branco… 2 €
Feijão-Preto… 2,50 €
Batata Frita… 2,50 €
Batata à Murro… 2,50 €
Batata Doce… 2,50 €
Legumes… 2,50 €

Tabua de Carnes na Grelha…€
(sob consulta e disponibilidade) *
* Tomahawk Angus…55 €/kg (2 pax)
* T-Bone…55 €/kg (2 pax)
* Costeletão…55 €/kg (2 pax)
* Ponta do Acém…60 €/kg
* Picanha…45 €/kg
* Posta Angus…45 €/kg
* Secretos de Porco Preto… 15 €
* Supremos de Frango… 8 €
A carne será sempre acompanhada por uma
guarnição, confeccionadas com produtos da época
ou sugeridas pelos nossos cozinheiros

VEGETARIANO & I
VEGETARIANO
“Ontem hoje e o amanhã, uma cozinha sem datas,
cozinhamos para ti e a pensar em ti”
Salada de Quinoa,
Maça Verde e Frutos Secos… 14 €
Brás de Legumes… 15 €
Ratatouille de Legumes e Tofu… 15 €

MENU INFANTIL...12 €
Creme de Legumes
Douradinhos com Arroz de Cenoura *
Biﬁnho Novilho, Batata Frita, Arroz e Ovo *
Esparguete à Bolonhesa *
Queque de Chocolate com Gelado de Baunilha
*(escolha uma opção)

SOBREMESAS
“As memórias afetivas, o encontro com o passado
e a transformação de lembranças únicas,
vividas e recuperadas com uma colherada”

Pavlova… 4,50 €
Mousse de manga… 4,50 €
Pudim abade de prisco e
sorvete de tangerina… 5 €
Leite de creme… 3,50 €
Romeu e Julieta… 6 €
Fruta laminada… 4,50 €
Mescla de sabores … 20 € (4 pax)

