
Carta de Restaurate

   Português

Consigo em
 qualquer momento...

* I.V.A. Incluído à taxa legal

* Os pratos apresentados estão sujeitos a 

variações de  aprovisionamento e de mercado

* Outras sugestões poderão ser propostas

 pelo Chefe de  Sala de acordo com os 

produtos da época

* Por favor, informe o Chefe de Sala se é 

alérgico a algum ingrediente

* Para serviço de room service acresce 

taxa de 5.00€

* Este estabelecimento dispõe de livro de 

reclamações                                      



Alerta

1- Cereais que contêm glúten (trigo, centeio, cevada, aveia ou outras estirpes
hibridizadas) e produtos à base destes cereais.

2- Crustáceos e produtos à base de crustáceos.

3- Ovos e produtos à base de ovos.

4- Peixes e produtos à base de peixe.

5- Amendoins e produtos à base de amendoins.

6- Soja e produtos à base de soja.

7- Leite e produtos à base de leite (incluindo lactose).

8- Frutos de casca rija (amêndoas, avelãs, nozes, castanhas de caju, pistácios,
etc.).

9- Aipo e produtos à base de aipo.

10- Mostarda e produtos à base de mostarda.

11- Sementes de sésamo e produtos à base de sementes de sésamo.

12- Tremoço e produtos à base de tremoço.

13- Moluscos e produtos à base de moluscos.

Produtos que podem
causar Alergias



Entradas

Camarão crocante com coco, manga e chili doce 

Creme de legumes 2,00

7,00

3,00

4,00

5,00

2,00

Pimentos padrón

Tostones, vitela e mozzarella

Sêmea recheada de enchidos e queijo (2 pax)

Salada de couves, maçã e ervilhas em pickles



Saladas

8,00

8,00

8,00

11,00

Salada de bacon e mel 

Salada de frango, uvas e nozes

Salada de atum

Salada de pota



Peixe

12,00

14,00

14,00

12,00

Spaghetti de gambas ao alho 

Bacalhau contado com esmagado de batata e ervas

Filete de robalo com tagliatelle de legumes

Pescada, molho tártaro, e batata souté



Carne

10,00

12,00

9,00

14,00

16,00

8,00

Spaghetti a la carbonara 

Entrecôte a «le brasserie»

Vitela assada

Posta, batata à murro e grelos

Medalhão com molho 3 pimentas

Frango com ervas nas, salada de pickles



Opção Criança

8,00

8,00

Penne gratinada com almôndegas  

Douradinhos de peixe 



Vegan

9,00

8,00

12,00

Risoto de cogumelos 

Legumes gratinados

Spaghetti de legumes com frutos secos



Sobremesa

5,50

3,50

4,50

4,50

3,00

Brownie chocolate e avelã, gelado de baunilha 

Tarte de Limão

Crumble de maçã

Intenso de amendoim, caramelo e chocolate

Gelado de cheesecake
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