
  
  

Nenhum produto ou bebida, pode ser cobrado se não for  solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado. Este estabelecimento dispõe de livro de Reclamações.  
Preços com IVA à taxa legal em vigor.  Este estabelecimento possui informação disponível sobre os géneros alimentícios que contêm substâncias alergénicas, 

se pretender consultar, solicite ao staff de serviço. 

Gambas Salteadas
com alho 

22,5€ 

Barriga de porco prensada, brioche
batata crocante & maçã

Cavala curada, mil folhas, 
mousse de espargos 

& champagne
12,5€

Surf´n´ Turf
Bife de Lombo 200gr 

com gambas
38,5€ 

Peito de pato braseado, 
granola & redução de vinho do porto

15,5€

Carpaccio de vitela, nozes, 
aspargos & maçã com parmesão 

15€ 

14,5€

Croquetes de rabo de boi, molho 
de porcinni & marmelada de castanha

14€

Salmão curado, blini de gengibre
& tártaro de tomate

16,5€

Vieras by Gourmet 2017
Vieiras Coradas com puré 
de couve flor & óleo de caril

17€

Salada de melância, 
queijo feta & sésamo

10,5€

Eclaires de queijo de cabra 
& chutney de tomate

10,5€

Beterraba,
 uvas & queijo azul

9,5€

Sopa de camarão, perfumada 
com cognac & tampa de 

massa folhada
15,5€

Tártaro de vieira, composições de 
cenoura & gel de amêndoa 

18,5€

2  Empanadas Uruguaias
11,5€

Empanada de carne com 
molho de trufas & gengibre

Empanada de queijo, cebola 
confitada & molho de 

abóbora assada

COUVERT | por pessoa
3,5€

ENTRADAS

Pescada em sous vide, 
purê de alho francês & 

espuma fumada
25€

Filete de Bacalhau, creme de 
chalotas assadas, manteiga de 

estragão & tapenade
26,5€ 

PRATO PRINCIPAL
Peito de frango recheado 

com espargos e tomate seco 
& legumes salteados

22€ 

Bife de Lombo, purê de
couve flor & polenta

 de especiarias
32,5€

Robalo corado em manteiga,
 funcho e laranja algarvia

29,5€

Pato confitado, batata Anna
 & composições de cenoura

25€

Carré de borrego em crosta de cogumelos 
e trufa & purê de abóbora

34€

ACOMPANHAMENTOS

GRELHADOS
Bife de lombo
200gr  - 25,5€
300gr  - 32,5€

Acém 300gr
25,5€

Vazia 300gr
26,5€

Carré de Borrego
29,5€

MOLHOS  4€ 

Chimichurri            Pimenta          Mostarda           Bearnaise          Cogumelos          Vinho Tinto

Batatas 
Gaufrette

3,5€
Batata Anna com 

óleo de trufas
4€

Fritas com 
parmesão

4€

Salada verde
3,5€

Vegetais 
Confitados 

5€

Feijão Verde
4,5€

Batata doce,
com flocos 

de amêndoa
4,5€

Cebola
             Salteada

4€

Cappuccino de
cogumelos

6€

Purê de favas
4€

Brócolos salteados
com amêndoas

4€

Palitos fritos de 
queijo de cabra 

4,5€

Seitan na frigideira, 
molho de tomate & 

lascas de queijo parmesão
18,5€

VEGETARIANO
Risotto de espargos

& porcini
17,50€ 

Gnocchi, purê de abóbora 
& amêndoa tostada

16€


