
	

	

Pão, azeitonas, patê de atum ou manteiga                     1,75€ p/pax

	

Creme de Legumes                                                                2,00€

Canja de Galinha                                                                     
2,00€

	

Salada Mediterrânica                                                             4,50€
Tomate, pepino, azeitonas, queijo feta e orégãos

Carpaccio de Bacalhau fumado                                             7,50€
Finas lascas de bacalhau fumado com alcaparras, cebola roxa, alho e bom azeite

Tábua de fumados                                                                   6,00€
Lombinho de presunto e chouriços da região



	

		 (2 pessoas)	

Setas Grelhadas                                                                       5,00€
Cogumelos pleurotos delicadamente grelhados e temperados com alho e flor de sal

Revolto de Gambas                                                                   8,00€
Ovos mexidos com camarão e cogumelos

Alheira de Vitela                                                                        7,00€
Típico enchido de Trás-os-Montes, preparado com carne de vitela barrosã e 

servida com cogumelos marron

Trouxas de queijo de Cabra com doce de abóbora                 6,50€
Tranches de queijo de cabra envolto em massa filo e acompanhadas

 de compota de abóbora

Gambas à Guilho                                                                       9,50€
Clássico da culinária mediterrânica, camarão salteado com alho, azeite, 

colurão e louro

Queijo Camembert Recheado                                             
10,00€
 Queijo camembert recheado com frutos secos e mel, servido quente

Vieiras Salteadas                                                                  
17,00€
Miolo de vieira salteada em molho de limão e açafrão



 Juvenil

Bitoque                                                                                           
8,00€                                                                                                                              

Peito frango 7,00€

Filetes pescada 8,00€
Acompanhamento: arroz branco, batata chips ou ovo estrelado

Massas

Linguini de Legumes e pesto                                              12,50€

Linguini nero de gambas                                                     15,00€

Vegetariano

Caril de legumes com arroz basmati                          14,00€

Poderá haver outras sugestões, tudo depende do dia e do 
mercado.

Por favor consulte o funcionário…

Iva incluído á taxa em vigor.

Se é alérgico e algum dos produtos a seguir indicados por favor contacte os nossos colaboradores.

Cereais que contêm glúten, crustáceos, ovos, peixes, amêndoas, soja, leite (incluindo lactose), frutos de casca rija, 
aipo, mostarda, sementes de sésamo, dióxido de carbono de enxofre sulfitos, tremoço, moluscos.

Lembramos que os nossos produtos são preparados em ambiente que não são totalmente livres de alergénios o, 
pelo que há sempre um risco potencial de contaminação cruzada.

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



Gambas à Brás com salada aromática                            16,00€
Baseamo-nos na receita original do grande chefe Brás, simplesmente trocamos 
o bacalhau por camarão.

Bacalhau com Broa                                                           
16,50€
Lombos de bacalhau assado no forno com crosta de broa de milho, 
acompanha com batata à murro e grelos.

Bacalhau à moda de Braga                                               
16,50€
Inspiramo-nos no clássico da cozinha regional minhota, usamos posta alta, 
bem frita, guarnecida com cebolada avinagrada e douradas rodelas de batata

Polvo à Lagareiro                                                               
17,00€
Polvo da nossa costa grelhado na brasa, serve com molho verde, batata murro 
e grelos.

Caril de Gambas com arroz basmati (2 pax)                     
32,00€
Uma proposta arrojada para gostos ou palatos fortes, guarnecido com um 
simpático e descontraído arroz basmati, e fruta tropical. 



Arroz de Tamboril (2 pax)                                                  
32,00€                             
O arroz carolino ou “Português” no seu melhor. Guarnecido com generosas 
tranches de tamboril da nossa costa e camarão

Peixe grelhado                                                              P.V.Kg€ 
Peixe fresco de mercado. Tudo depende da sorte do pescador…simplesmente 
grelhado com guarnição a combinar.

Folhado de Pato                                                                          
14,00€
Tenra massa folhada recheada com desfiada de pato em cama de molho de castanhas. Faz se 
acompanhar de batatinha frita e salada.

Posta Barrosã                                                                              
15,00€
Carne barrosã, simplesmente grelhada com ervas aromáticas. Serve com variedade de 
legumes grelhados e batata pála-pála

Costeletão de Boi (2 pax)                                                           
35,00€
Generoso costeletão de novilho grelhado, e finalizado com flor de sal e servido com arroz de 
míscaros 

Wellington de Lombelo de Porco Bísaro (2pax)                        
29,00€
Suculento lombelo de porco bísaro enrolado em massa folhada com pasta de cogumelos e um 
toque de mostarda, guarnecido com puré de maçã reineta.



Bochechas de Porco Preto                                                        
14,00€
Bochechas confitadas em vinho tinto. Servidas com puré batata e legumes da época.

		

 Especialidade Regional (por encomenda)                                 

Arroz Cabidela – Pica no Chão (2 pax)                                                   
35,00€

Nispo de Vitela assado no forno                                                 
14,00€   

Cabrito assado                                                                             
15,00€

Cozido à Portuguesa                                                                                              
14,00€

Papas de Sarrabulho c/ Rojões (Mínimo 6 pax)                                        P.V.€

Mousse de Chocolate

3,50€

Leite Creme queimado 3,50€

Pudim de Bolacha                                                                 

3,70€

Tarte de Lima                                                                        

4,00€



Boca Doce                                                                             

4,00€

Tarte de Côco                                                                         

4,00€

Tarte de Maçã c/ gelado de baunilha

4,00€

Rabanada Real (c/doce d’ovos)                                            

4,50€ 

Petit Gateâu de Doce de Leite                                               

5,00€

Petit Gateâu de Chocolate e Caramelo                                 

5,00€


