
C O U V E R T

Menu Jantar

3,5 / valor por pessoa

Surtido exclusivo de pães de massa fermentada, 
cuidadosamente escolhidos para provar com uma seleção 
azeites orgânicos, sal das melhores salinas portuguesas e 

uma elegante seleção de manteigas compostas Matiz

E N T R A D A S

16

Uma variedade de atum muito especial, magistralmente cortado 
pelo nosso Chef e marinado com piri-piri da nossa horta

Tártaro de Atum dos Açores, 
Chalotas, Piri-Piri, Abacate

Seleção de Pão, Azeite, Flor de Sal 
e Manteiga Composta Matiz

14

Uma bisque que combina os melhores frutos do mar da costa 
portuguesa, com um delicioso ravioli

14

Canónigos, escolhidos cuidadosamente e regados com um molho 
de batata caseiro exclusivo

Canónigos, Pata Negra crocante, 
Emulsão de Batata, Queijo Caramelizado

12

Uma iguaria simples e irresistível, um tenro e suculento tentáculo de 
polvo anão servido com batata-doce

Polvo

14

Bombom de foie-gras em forma de uva acompanhado com 
gelatina de porto e tostas de pão de frutos secos

Uvas de Foie-Gras (4 pcs)

Ravioli de Lagosta, Bisque de 
Frutos do Mar, Mexilhões, Berbigão

Menu disponível das 19h30 às 22h30



V E G E T A R I A N O
Ambas opções vegetarianas podem ser tornadas vegan 

mediante solicitação; no momento do pedido, consulte a equipa 
de serviço para obter detalhes adicionais

18

Portobellos de Belmonte, grão-de-bico Alentejano com queijo 
fresco da Beira Baixa

Portobellos Grelhados, Hummus de Cherovia 
e Grão-de-Bico, Queijo de Cabra Fresco

17

Ovo orgânico lentamente cozido, legumes salteados da Serra de 
Azeitão regados com creme picante de alcachofra

Brás Vegetariano, Ovo Orgânico, Espargos Verdes

C A R N E

26

Porco preto do Alentejo (alimentado exclusivamente com bolota) 
cozido lentamente, acompanhado com castanhas de Padrela e 

creme de batata-doce de Aljezur

Bochecha de Porco, Castanhas, 
Creme de Batata-doce

32

Bife maturado da raça Mirandesa servido com polvo do Algarve, 
escorcioneira assada e molho de Vinho do Porto

Posta Mirandesa, Polvo Grelhado, 
Molho de Vinho do Porto e Escorcioneira

30

Inspirado numa viagem à Beira Alta, o Chef Daniel apresenta-nos umas 
costelas de borrego com beringela confitada. Para enfatizar o borrego, 

acrescentou um toque da lavanda que cresce naturalmente nos 
campos da Beira Alta, salientando no molho e no fumo o perfume que 

se sente ao passear pelos vilarejos da região

Costeletas de Borrego da Beira Alta, 
Beringela Assada, Molho de Lavanda



P E I X E

G U A R N I Ç Õ E S

32

Robalo da costa de Peniche combinado com ameijoas, em 
homenagem ao poeta Raimundo Bulhão Pato e ao cozinheiro que 

nos presenteou com esta tradicional criação portuguesa

Robalo, Creme de Cherovia, Amêijoa ‘Bulhão Pato’

24

Bacalhau de cura tradicional com gratinado de Alheira de 
Mirandela e tomate seco da nossa horta urbana

Bacalhau Confit, Crosta de Broa e 
Alheira Gratinada, Tomate Seco

28

Polvo da costa algarvia, guarnecido com brunesa de chouriço da 
Beira Alta, acompanhado com terrina de batata assada no forno

Polvo Grelhado, Chouriço, Terrina de Batata, 
Creme de Alho Negro

29

Caldeirada de peixes e mariscos do Atlântico cozinhados na tradicional 
cataplana algarvia, realçando os melhores sabores do mar

Cataplana de Peixe e Crustáceos

70

4

Um clássico e distinto método de cozinha, com a textura do peixe 
elevada pelo sal emulsionado com tinta de choco, concentrando todos 

os sucos e especiarias

Robalo ao Sal (2 pessoas)

Mesclun, ervas aromáticas e mistura de alfaces

4
Arroz Carolino, tomate assado, coentros

4
Mistura de Legumes, manteiga torrada

4
Batatas, picantes e salteadas

5
Favas Guisadas, com chouriço



Os preços apresentados são em Euros, IVA incluído à taxa em vigor.

A informação relativa a alergénios encontra-se disponível para consulta. Se tem alguma alergia ou intolerância alimentar, favor informar 
antecipadamente a nossa equipa.

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este inutilizado.

A L E R G É N I O S

Frutos de casca rija Lácteos OvosCereais Amendoins Soja Aipo

Sementes de sésamo Peixes MoluscosMostarda Crustáceos Sulfitos Tremoço


