
16€ p.p
Prato principal com uma bebida

Main course with one drink

18€ p.p
Prato principal, sobremesa e uma bebida

Main course, dessert and one drink

20€ p.p
Prato principal, sobremesa, uma bebida e café ou chá 

Main course, dessert, one drink and coffee or tea

menu
executivo

executive menu

Disponível de segunda a sexta ao almoço
Available from monday to friday at lunch time



couvert
Pão de azeitonas, pão massa mãe, broa de milho, azeitonas marinadas, 
azeite extra virgem
 

pratos do dia
segunda-feira 
Bochechas de vaca braseadas no forno Josper, esmagada de batata e 
alho francês, legumes assados

terça-feira
Tempura de bacalhau, línguas de bacalhau e grão, salada de tomate e 
coentros

quarta-feira
Bife à portuguesa, batata salteada e salada de verdes 

quinta-feira
Peixe da lota no forno Josper, arroz de alho e legumes assados

sexta-feira
Piano de porco lacado no forno Josper, arroz Gohan, salada de corações 
de alface e vinagrete de mel e mostarda
 

sobremesa 
Mil-folhas de framboesa

ou
Bolo de chocolate, biscuit de amêndoa e geleia de morango 

ou 
Fruta laminada  
 

Bebidas incluídas: 
Água com ou sem gás, um copo de vinho branco ou tinto seleção Savoy 
ou um refrigerante ou uma cerveja de pressão (20cl)



couvert
Olive bread, sourdough bread, cornbread, marinated olives,
extra olive oil
 

dishes of the day
monday
Beef cheeks braised in a Josper oven, smashed potato and leek, roast 
vegetables

tuesday
Salt cod tempura, salt cod tongues and chick peas, tomato and coriander 
salad

wednesday
Portuguese-style steak, sautéed potatoes and green salad

thursday
Market-fresh fish cooked in a Josper oven, garlic rice and
roast vegetables

friday
Baby back pork ribs cooked in a Josper oven, Gohan rice, hearts of lettuce 
salad with honey and mustard vinagrette
 

dessert
Raspberry millefeuilles

or
Chocolate cake, almond biscuit and strawberry jam

or 
Sliced fruit
 

Drinks included:
Still or sparkling water, one glass of Savoy selection white or red wine 
or soft drink or draft beer (20cl)



Preço em euros | IVA incluído
Prices in euros | VAT included 

Se necessitar 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. 

If you need any information about allergens, please ask the staff before ordering. 
No appetizer, food item or drink, and couvert, can be charged if the service
has not been requested by the customer.

Para o conforto de todos os clientes, por favor mantenha os seus dispositivos 
móveis no modo silencioso. Obrigado pela compreensão
For all clients commodity, please keep your devices set to silent mode. 
Thank you for your understanding

SERÁ ADICIONADA À SUA CONTA UMA 
TAXA DE SERVIÇO OPCIONAL DE 10%
AN OPTIONAL 10% SERVICE CHARGE 
WILL BE ADDED TO YOUR BILL


