• Lab INVERNO 2019 •

MOMENTO Salgado...

Momento Doce…

Paisagem de frutos do mar e algas da ericeira • 46€

Miso Branco, funcho e avelã • 14€

Lasanha de carabineiro, abóbora, monté ligeiro de castanhas e fungos • 59€

Batata doce, bergamota e orelys • 14€

Tutano com caviar couve-flor, inspirado num prato de F. Adria de 1992 • 71€

Romã, trevos e zimbro • 14€

Beterraba assada, ravioli de tete de moine e boletus • 42€

Sardinha Viajante, framboesa, alcaçuz e tomate • 17€

Moleja de Vitela, espuma de milho, cacau, cebollitas de mel,

Penha Longa 25, parfait de eucalipto, cacau • 15€

pimenta vermelha e azeitonas pretas • 56€

Menu “Descobertas”

Asas de raia assada, maçã de Granny Smith,
molho de feijão preto e manteiga de pezinhos

• 49€

Tapa, Entrada, Peixe, Carne e Sobremesa • 115€
Com a nossa degustação de vinhos • 180€

Salmonete, feijoada de lentilhas puy, pacetta e verduras,
cebolinhas assadas e paté de fígados • 52€

“SERGI aROLA” MENu

Cremoso de arroz carnaroli e idiazabal, lula em sua tinta e espargos verdes • 54€

Tapa, 2 Entradas, Peixe, Carne e 2 Sobremesas • 135€
Com a nossa degustação de vinhos • 210€

Pollo y bogavante, estufado de frango e lavagante tradicional catalão • 66€
Lombo maturado, grelhado e assado ao momento, trufa de alcachofra,
empedrado de bacon e pinhões • 68€
Clássica “coca” queimada de fígado de pato e legumes assado

“De Locura a locura” menu
Experimente todos os pratos da nossa carta • 155€
Com a nossa degustação de vinhos • 240€
Este menu só é servido à mesa completa (até às 21:30)

• 59€

Vegetariano;

Pão, Aperitivo e Doces, 8€ por pessoa (à carta)

Pratos partilhados têm um acréscimo de 30% sob o preço do mesmo
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 à taxa legal em vigor
Este estabelecimento dispões de livro de reclamações

Picante

Sem Lactose

Sem Gluten

Pão, Aperitivo e Doces, 8€ por pessoa (à carta)

Pratos partilhados têm um acréscimo de 30% sob o preço do mesmo
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 à taxa legal em vigor
Este estabelecimento dispões de livro de reclamações

