


SOPAS & COUVERT

AISopa do dia    3

Sopa de peixe      4

Couvert       2

Bruschetta em bolo do caco com tomate seco   3,5

Bolo do caco com manteiga de alho    2,8

Duo de pasta de azeitona  2,8

Pratos incluídos no programa “All Inclusive” sem custo adicional

Se necessitar de informação sobre alergénios, por favor consulte-nos antes de efetuar o seu pedido

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

Preço em euros/I.V.A. incluído

AI

AI

AI

AI



ENTRADAS & SALADAS

Lapas grelhadas    11

Estaladiço de queijo de cabra com legumes assados   11,5

Camarão salteado com vinho Madeira (dose)     14

Polvo de escabeche ou guisado 13

Salada mista (tomate, alface, pepino, cenoura e cebola) 5

Salada césar de frango, bacon, crotões de ervas e parmesão   11

Salada de salmão fumado, delícias de caranguejo e molho de iogurte   12,5

Salada caprese com molho pesto    8

AI

AI

AI

AI



PEIXES & MARISCOS

Rolo de espada com molho de cebolada e tomate   14

Filete de bodião grelhado num molho de moqueca    18

Peixe do dia   P.V.

Filete de espada com banana e molho de maracujá    14

Arroz de marisco    14

Paella à valenciana (2 pax) tempo de preparação 20 minutos   35

Polvo assado com batatinhas a murro   16

Lulas grelhadas   15

Espetada do mar   15

Caldeirada de peixe ou de espada   14

Filete de espada grelhada    14

Fish fingers com salada verde e batatinhas fritas   8

AI

AI

AI

AI

AI



CARNES & OMELETES

T. Bone steak grelhado, batata assada com páprica e alecrim    19,5

Tornedó de novilho com molho Madeira, mil-folhas de batata-doce    19

Bife na pedra tradicional     19

Bife pimenta (bife com molho de pimenta)    19

Perna de frango recheada com alheira    13,5

Prego no prato    11,5

Bifinhos de frango    10,5

Hambúrguer com queijo em pão de sésamo e batatinhas fritas     9

Omelete simples com salada e batatas fritas    8

Omelete mista 2 ingredientes (cogumelos, queijo ou fiambre) salada e batatas fritas 10

Hamburger Vegetariano  12 
Beterraba, cenoura, aipo e frutos secos (ameixas e tâmaras) acompanhado batata palito 
e mescla de alfaces

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI



PIZZAS & MASSAS

AIPizza margarita (tomate, queijo mozarella e oregãos)     9,5

Pizza barbecue (frango, chouriço, bacon, sweet chilli,mozzarella, molho barbecue) 12,5

Pizza de atum (tomate, atum, cebola, queijo mozarella e orégãos)    12,5

Pizza amalfi (fiambre, pimentos e cebola)     11

 
Pizza vegetariana (cogumelos, beringela, courgette, espargos)   11,5

Pizza vegetariana com requeijão (abóbora, requeijão e esparregado)  12,5

Pizza tropical (camarão, abacaxi e molho cocktail)    13

Pizza toscana (mozzarella de bufala, rúcula e tomate seco)    12

Esparguete à bolonhesa     10

Tagliatelle de camarão     13

AI

AI

AI



SOBREMESAS

Tiramisu com broas de mel e vinho Madeira    4,6

Mousse de chocolate    3,5

Pudim de maracujá    4

Fondant de chocolate com gelado de pistácio    5

Tarte quente de maçã com gelado de baunilha    4,8

Salada de fruta   4

Fruta da estação laminada   5,5

Seleção de gelados (baunilha, chocolate, caramelo e morango)    1,5

Sobremesa de queijo    8

AI

AI

AI

AI

AI


