Couvert 3,5€ p.p.
Seleção de Pão | Bread Selection
Manteiga Caseira | Homemade Butter
Azeite Moura D.O.P. | D.O.P Moura Olive Oil
Babaganoush ou Hummus ou Tapenade| Babaganoush or Hummus or Tapenade

Entradas | Starters
Mozarela Fumada com Legumes Bio
Smoked Mozzarella with Organic Vegatables

9€

Salada Tépida de Codorniz
Quail salad

10€

Ovo preparado a 64ºcom Azeite de Trufa

10€

Egg prepared at 64º with Truffle Oil
Carpaccio de Bacalhau
Codfish Carpaccio

12€

Tatakki de Atum & Mousse Wasabi
Tuna Tatakki & Wasabi Mousse

15€

Terrina de Foie Gras com Geleia de Marmelo
Foie Gras Terrine with Quince Jelly

15€

Sopas | Soups
Sopa de Peixe
Fish Soup

9€

Creme de Alcachofras
Artichoke Cream Soup

11€

Preços em Euros, Iva incluído à taxa em vigor | Dispomos de livro de reclamações | Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o covert,
pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado | Pratos a dividir tem um acréscimo de 20%| Caso tenha alguma alergia ou
intolerância alimentar, por favor informe-nos. | Menu sujeito a alteração sem aviso prévio.
VAT included | Complaints book available | No course, food, product or drink, including covert, may be charged if not requested or if not utilized by the
customer | Sharing plates have an increase of 20% |In case of any allergy or food intolerance, please inform us in advance. | Menu subject to change
without prior notice.

* Pasta Fresca | Homemade Pasta
Escolha a Sua Pasta: Penne, Spaghetti ou Tagliatelle
Adicione a sua Guarnição: Carbonara, Pesto, Bolonhesa ou Napolitana
10€
Choose your Pasta: Penne, Spaghetti or Tagliatelle
Add your Garnish: Carbonara, Pesto, Bolognese or Napolitana
*Vegan / Sem Glúten
*Vegan / Gluten Free

Pasta Especial do Chef | Chef´s Special Pasta
Ravioli de Tomate Confit
Tomato Confit Ravioli

14€

Tagliatelli de Limão e Chilli com Frutos do Mar

15€

Lemon and Chilli Tagliatelli with Seafood

Preços em Euros, Iva incluído à taxa em vigor | Dispomos de livro de reclamações | Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o covert,
pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado | Pratos a dividir tem um acréscimo de 20%| Caso tenha alguma alergia ou
intolerância alimentar, por favor informe-nos. | Menu sujeito a alteração sem aviso prévio.
VAT included | Complaints book available | No course, food, product or drink, including covert, may be charged if not requested or if not utilized by the
customer | Sharing plates have an increase of 20% |In case of any allergy or food intolerance, please inform us in advance. | Menu subject to change
without prior notice.

Da nossa Costa |From our Coast
Salmão Com Legumes Braseados
Salmon with Braised Vegetables

21€

Triologia de Peixes do Dia
Catch of the Day “Trilogy”

25€

Dourada com Compota de Chitaki
Golden Bream with Chitaki Chutney

27€

Peixe Galo com Caçarola de Feijões
John Dory served on a Bean Casserole

32€

Da Terra |From the Land
Pato com Beringela Assada e Puré de Cenoura
Duck with Roasted Eggplant & Carrot Puree

18€

Borrego B.T, com Topinambur e Castanhas
L.T. Lamb with Jerusalem Artichokes & Chestnuts

28€

Lombo de Novilho com Batata Ana, Legumes Bio e puré de Aipo
Beef Tenderloin with Pommes Anna, Organic Vegetables & Celery Puree

35€

Preços em Euros, Iva incluído à taxa em vigor | Dispomos de livro de reclamações | Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o covert,
pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado | Pratos a dividir tem um acréscimo de 20%| Caso tenha alguma alergia ou
intolerância alimentar, por favor informe-nos. | Menu sujeito a alteração sem aviso prévio.
VAT included | Complaints book available | No course, food, product or drink, including covert, may be charged if not requested or if not utilized by the
customer | Sharing plates have an increase of 20% |In case of any allergy or food intolerance, please inform us in advance. | Menu subject to change
without prior notice.

“The End”
Variedade de Sorbet e Gelados
Ice Cream and Sorbet Selection

6€

Crème Brulée de Manteiga de Amendoim
Peanut Butter Crème Brulée

7,5€

Algarve no Outono
Algarve in Autumn

9€

Floresta de Chocolate
Chocolate Forest

11€

Bolo de Chá Matcha
Matcha Tea Cake

12€

Para Partilhar | To Share
Tábua de Queijos Nacionais & Internacionais 12€
National & International Cheese Board

Preços em Euros, Iva incluído à taxa em vigor | Dispomos de livro de reclamações | Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o covert,
pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado | Pratos a dividir tem um acréscimo de 20%| Caso tenha alguma alergia ou
intolerância alimentar, por favor informe-nos. | Menu sujeito a alteração sem aviso prévio.
VAT included | Complaints book available | No course, food, product or drink, including covert, may be charged if not requested or if not utilized by the
customer | Sharing plates have an increase of 20% |In case of any allergy or food intolerance, please inform us in advance. | Menu subject to change
without prior notice.

