COUVERT
Tostas e pão
Pasta de Azeitona
Manteiga de manjericão

€ 0.50
€ 0.75
€ 0.75

SOPAS
Sopa do dia

€ 2.50

Creme de abóbora com frutos secos

€ 3.00

Creme de espargos com queijo creme

€ 3.00

Aveludado de brócolos e couve flor com croutons

€ 3.00

ENTRADAS
Escabeche de sardinha sobre gelatina de pimentos e cebola frita

€ 4.50

Asinhas de frango confitadas com balsâmico e salada Waldorf

€ 4.00

Crocante chèvre e espargos com redução de Vinho do Porto e alface ibérica

€ 7.50

Migas de alheira com ovo de codorniz e bacon desidratado

€ 8.50

Pétalas de presunto com espuma de batata e redução de Vinho do Porto

€ 5.00

Portobello gratinado com requeijão e bacon, sobre rúcula e telha de zimbro

€ 7.00

Tártaro de salmão com molho de manga e citrinos

€ 6.50

SALADAS
Salada de Inverno
(Alface ibérica, croutons, tomate cherry frito, salmão corado e parmesão)

€ 11.00

Salada Caprese (Manjericão, rúcula, tomate e mozarelas)

€ 10.00

Salada do Campo
(Alface, rúcula, tomate, pepino, cenoura, cebola roxa e milho)

€ 5.00

Salada HG
(Alface ibérica, frango gratinado, abacaxi grelhado, beterraba e molho césar)

€ 8.00

MASSAS
Ravioli de espinafres e ricota com molho roquefort e parmesão

€ 10.50

Gnocchis de batata com legumes a vapor e creme de aipo

€ 8.00

Esparguete fresco à pizzaiolo com shiitakes e presunto

€ 12.00

VEGETARIANOS
Risoto de espargos e legumes grelhados

€ 8.00

Tagliatelle de legumes e cogumelos salteados

€ 8.00

PEIXES
Bacalhau cozido a baixa temperatura sobre telha kataifi
com puré de grão de bico e legumes salteados

€ 16.00

Corvina braseada em cama de espinafres e puré de cenoura

€ 15.00

Perna de polvo na brasa com batata papelote e grelos salteados

€ 14.00

Salmão com molho de laranja e juliana de legumes em massa brick
acompanhado de milho frito

€ 11.00

CARNES
Magret de pato em molho agridoce com risoto de pleurothus e
rebentos de ervilhas

€ 13.00

Lombelo de porco com puré de castanhas em maçã confitada e
cogumelos desidratados

€ 11.00

Tomahawk de Boi Angus (2 pessoas) com duas guarnições à escolha:
€ 44.00
(batata ponte nova, arroz branco, arroz de feijão e grelos, legumes grelhados)
Posta Barrosã com crosta de broa, batata a murro e grelos salteados

€ 12.00

SOBREMESAS
Salada de fruta

€ 3.50

Fruta laminada

€ 3.00

Gelados à escolha com areia de amêndoa

€ 3.80
(Chocolate, manga, limão e tangerina)
Creme Brulée em telha de amêndoa com areia de hortelã e avelã
e molho Sabayon

€ 5.00

Pudim de ovos com creme de limão e areia de coco

€ 4.00

Genoise em três tempos (chocolate, baunilha e laranja)

€ 4.50

Iva a taxa legal em vigor incluído.
Para prevenção de potenciais alergias, existe uma ficha técnica com a descrição dos
alimentos utilizados.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert pode ser cobrado
se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.

