Menus

NATAL 2020
THE BEST RESTAURANT IS HOME

Escolha um dos nossos menus para o seu Natal.

Menu I

Menu IV

110€ por pessoa

150€ por pessoa

Ovo a 64c com cremoso de
castanhas, chalota e molho
Foi gras, brioche e marmelo

Vol-au-vent de camarão
Caldo aveludado de aves com limão

Polvo assado, batata doce e pimentos
Rolo de borrego, com terrina
de batata e legumes
Bolo húmido de chocolate e caramelo salgado
Pudim de laranja e mel com alfarroba

Menu II

120€ por pessoa
Creme de castanha e trufa
Tártaro de salmão e caviar
Robalo corado, ceviche de camarão
e aromas de caldeirada
Lombo de novilho, aipo e cogumelos
Crumble de frutas e gelado de baunilha
Cheesecake americano com
couli de frutos vermelhos

Menu III

130€ por pessoa
Mini copos de sopa rica do mar com hortelã
Camarão panado com aioli
Tábua de presunto e queijos
regionais com doce caseiro
Uvas temperadas com lima
Xerém de camarão e coentros
Cataplana de lombinho de porco
com amêijoas e batata-doce
Pêra rocha em açafrão e estrela de
anis, com gelado de baunilha

Some of the exposed and provided food may contain allergens.
For more information please request the ingredients list. No dish,
foods or beverage, including appetizers, may be charged unless
they are requested by the client or rendered useless by the menu.
Complaints book available. VAT included.

Lombo de bacalhau fresco recheado
com presunto, emulsão de azeite e
ervas frescas, e batata gratinada
Rolo de borrego recheado com alheira
e espigos (grelos), arroz de corintos e
pinhões e molho de frutos vermelhos
Pudim de mel do Algarve

Menu V

150€ por pessoa
Salada de abacate, camarão e frutos tropicais
Caldo espesso de mariscos com
croutons de pão caseiro
Arroz de camarão e coentros
Rolo de perú, batata dourada, couves
de Bruxelas e molho do assado
Maçã assada com calda de vinho do Porto

