
Aberto diariamente das 19h30 as 22h30  
60 Lugares de capacidade  

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado 
IVA incluído á taxa em vigor - Este estabelecimento possui livro de reclamações  

“Intolerâncias e Alergias Alimentares”  
Antes de efetuar o seu pedido de alimentos e bebidas agradecemos que nos comunique se pretende esclarecimentos sobre os nossos ingredientes 

R e s t a u r a n t e 
_____Entradas_____ 

Trilogia de maçãs 
Pink Lady com endívias, nozes e radicchio 

Reineta salteada em mel de eucalipto com queijo Ilha São Jorge DOP 
Alcobaça assada com passas em massa filo 

€12.00 
 

Tian de lavagante e abacate, funcho marinado e sorbet de laranja 
€31.00 

 

Três histórias sobre a sardinha  
Alimada do Algarve - Tomatada da Povoa do Varzim - Assada de Lisboa 

€10.00 
 

Rolinho de courgete com tomate, mozarela e pasta de manjericão,  
Esparguete de pepino, azeite virgem Alentejano e limão 

€9.00 
 

Vieiras coradas em óleo de amêndoa,  
Caramelo de limão, canonigos e maçã com vinagrete de amêndoa e ovas de keta 

€21.00 
 

Rosbife com cebola roxa crocante, lascas de queijo Terrincho DOP 
Pickle caseiro, molho de maça starking e gin 

€11.00 
 

Tempura de polvo e choco panado, molho Asiático e chili    
€15.00 

 

Terrina de foie-gras, nougat de avelã e malaguetas, compota de marmelo e ginjas   
Chocolate amargo e redução de Porto LBV 

€20.00 
 

___Reconfortantes___ 
Creme de agrião com creme fraîche, noz-moscada e pinhão torrado 

€9.00 
 

Sopa de peixes & mariscos 
€14.00 
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G o u r m e t  
____Pasta & Risotto____  
Linguinni nero di seppia com caril de gambas e manga 

€18.00 
 

Risotto de abobora, lima kaffir e salsifis 
€15.00 

____Do Mar____ 
Garoupa grelhada ao sabor do salmoriglio, arroz de berbigão e rúcula selvagem 

€25.00 
 

Pregado corado, puré de pastinaca, espargos e batata gaufrette, 
Lingueirão e seu bolhão pato 

€23.00 
 

Robalo de mar grelhado, dueto de purés rabano e ervilhas, 
Mini legumes de verão, gel de laranja e limão 

€35.00 

Orquestra Oceânica 
Vieiras com macadâmia, tataki de atum, choco crocante 
Camarão tigre à guilho, garoupa com caviar de lumpo, 

Velouté de mexilhão e ovas de tubico 
€38.00 

 

____As Carnes____  
Lombinho de Porco Preto e suas pipocas, gnocchis de batata-doce e tomate seco, 

Espinafres salteados com groselhas e molho rôti 
€24.00 

Mignon de borrego em crosta de ervas e broa de milho, 
Risotto de hortelã fresca 

€30.00 

Magret de Pato braseado com xarope de agave e crosta de pistachio, 
Puré de aipo e beterraba, farandole de legumes e molho de zimbro   

€23.00 
 

Novilho corado com cogumelos Portobello, pérolas de legumes, 
Puré de cebola roxa e chips de alho, queijo da serra e jus de novilho 

€27.00 
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O Nosso Mundo Doce 
 
 
 

SOUFFLÉ 
Lima e framboesas 

€7.00 
 

PANNA COTTA 
Dueto de chocolate, caramelo salgado e sorvete de frutos vermelhos 

€7.00 
 

S. FRANCISCO 
Parfait de laranja, lima e morango, sorvete de ananás e hortelã  

€8.00 
 

PALET D`OR  
Chocolate negro, bolo de avelã e cremoso de praliné 

€9.50 
 

SABORES DO ALGARVE 
Alfarroba, laranja, figo, tomate e amêndoa 

€7.00 
 

MARQUISE 
Chocolate, mousse de caramelo e creme de limão   

€8.00 
 

____Escolha de Gelado____ 
Escolha de três Sabores  

€8.00 
 

Escolha de seis Sabores  
€10.50 

Entre: Baunilha, Morango, Manga, Chocolate, Caramelo, Framboesa e Limão 
 
 

____Os Queijos____ 
Seleção de Nacionais & Estrangeiros 

€12.00 
 
 


