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MOMENTO Salgado...

Momento Doce…

Lagostim servido prensado, allioli de alhos tenros, gengibre • 44€

Miso Branco, funcho e avelã • 14€

Lombo de atum vermelho ligeiramente encurtido e fumo em

Amora, limão e sabugueiro • 14€

ceviche de ruibarbo e frutos do bosque • 49.5€
Sardinha, ajo blanco, alperce e uva • 42€
Ravioli de betrerraba branca, pele de atum, emulsão de espargos verdes • 42€
Nossa moleja de Vitela, raviolis de tomate, molho bordalesa e um ovo “à holandesa” • 56€

Penha Longa 25, parfait de eucalipto, cacau • 15€
Pêssego, trevos e zimbro • 14€
Sardinha Viajante, cereja, alcaçuz e tomate • 17€

Lasanha de aipo e couve flor numa blanquete de côco e ananás • 35€

Menu “Descobertas”

Lagosta com frango • 69€

Tapa, Entrada, Peixe, Carne e Sobremesa • 100€
Com a nossa degustação de vinhos • 150€

Salmonete assado, cebolo assado e molho romesco • 44€
Pescada com batatas “a la importancia” • 47€
Magret de pato assado com pêras • 58€
Caviar osetra, espuma de batata e foie gras • 71€
Lombo de Black Angus servido “à jardineira” • 68€

“SERGI aROLA” MENu
Tapa, 2 Entradas, Peixe, Carne e 2 Sobremesas • 122€
Com a nossa degustação de vinhos • 187€

“De Locura a locura” menu
Experimente todos os pratos da nossa carta • 134€
Com a nossa degustação de vinhos • 214€
Este menu só é servido à mesa completa (até às 21:30)

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

