
 

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 
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Codorniz em redução de Moscatel e laranja do Algarve, salteado Primaveril    

€10.00 

 
Lulas em duas texturas grelhada & tempura com seus legumes e molho asiático 

€16.00 

 
Salmão curado em sumo de beterraba e citrinos, 

Crocante de alfarroba e pickles de cogumelos shimeji, maionese de wasabi 
€11.00 

 
Ceviche de cavala  & sashimi de robalinho com citrinos e funcho 

€15.00 

 
Salada de quinoa com damascos, morangos e frutos secos, molho de gengibre 

€9.00 

 
Terrina de foie-gras envolto em amêndoas torradas com geleia de beterraba,  

Pêssego caramelizado e redução de Porto 
€19.00 

 
Vieiras coradas com puré de cenoura, manga e gengibre,  

Chutney de cebola roxa, molho suave de caril 
€21.00 

 
Salada de folhas e flores, queijo de cabra e compota de tomate 

€10.00 
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Creme de espargos verdes, quenelle caranguejo 

€9.50 

 
Sopa de peixes & mariscos 

€13.50 
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Risoto de lingueirão e ostras 

€17.00 

 
Canneloni nero di sepia com peixe e molho de marisco, salicórnia e creme de alho 

€14.00 
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Cherne grelhado com choco frito, Bok choi salteada,  
Crocante de alho francês e molho suave de caril 

€35.00 

 
Pregado panado em panko, arroz de coentros e amêijoa boa,  

Molho ao bulhão pato 
€24.00 

 
Duo de garoupa com bacon e caviar de tobiko & roulade de salmão e algas, 

Xarém de tomate e coentros e acelgas vermelhas  
€20.00 

 
Caldeirada de peixe em óleo de palma e folha de abóbora,  

Quiabos e feijão canário 
€19.00 

 

Orquestra Oceânica 
Vieiras com macadâmia, tataki de atum, amêijoas com coentros, choco crocante 

Camarão tigre à guilho, garoupa com caviar de lumpo, 
Velouté de mexilhão e ovas de tubico 

€35.00 
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Magret de pato lacado com mel, zimbro e alecrim, 
Risotto de frutos silvestres e crocante de queijo parmesão 

€21.00 

 
Lombinho de Porco Preto Alentejano lardeado com lingueirão, puré de pastinaca e chili vermelho, 

 Chips de batata vitelotte e molho Madeira 
€23.00 

 
Costeletas de borrego grelhadas, puré de batata ratte e legumes assados, 

Molho de manteiga com limão e hortelã da ribeira 
€27.00 

 
Novilho corado com cogumelos Portobello, pérolas de legumes, 

Puré de cebola roxa e chips de alho, queijo da serra e jus de novilho 
€26.00 
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Mousse de meloa 

Bebinca Indonésia, gel de manjericão e ragú de morangos 
€8.00 

 
 

Pavlova de Piña-colada  
Mousse de coco, ananás dos açores confitado e granité de rum 

€9.00 

 
 

Delicia de maçã verde com gengibre e canela,  
Biscuit de noz e cacau  

€7.00 

 
 

Palet d’or de chocolate negro,  
Bolo de avelã e creme de praliné  

€10.00 

 
 

Grand Marnier Soufflé glacê,   
Compota de laranja e biscotti de amêndoa 

€7.00 

 
 

Dome de pera e whisky,  
Crumble de noz pecan e pera caramelizada 

€8.00 
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Escolha de três Sabores  

€10.00 

 
Escolha de seis Sabores  

€12.50 
Entre: Baunilha, Morango, Manga, Chocolate, Caramelo, Framboesa e Limão 
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Seleção de Nacionais & Estrangeiros 

€12.00 

 


