Couvert, Pão e patê caseiro à Chefe 3.25

ENTRADAS
Sopa de Tomate e manjericão 5.00 (v)
Cogumelos de alho, salteados em azeite e alho, vinho branco e salsa 9.50
Patê de fígado de galinha, “chutney” de beterraba e maçã, chapata 6.50
Tempura Camarão, molho Chilli agridoce 10.50
Cocktail de Camarão 11.50
Lulas picantes de Sal e Pimenta, molho Chilli agridoce 8.50
Sashimi de Salmão braseado, manga abacate salsa, molho de coco e lima 11.00
Mini Entrecosto, com molho BBQ Reggae 7.50
Mini Entrecosto, com molho Teriyaki 7.00

PRATOS PRINCIPAIS
Salada Cesar de frango, bacon, croutons, lâminas de queijo parmesão e molho Cesar ** 15.50
Salada de Queijo de Cabra, pêra, abacate, beterraba e nozes 15.50
Lasanha al Forno, carne bolonhesa, molho béchamel, queijo parmesão 13.50
Strogonoff de Novilho, arroz Basmati 19.00
Frango Teriyaki, legumes salteados e arroz 17.50
Thai de Caril verde, arroz Basmati, hóstias de camarão.
Escolha entre Frango 16.50 | Legumes 14.50
Hamburguer de Monty´s, bacon, queijo, tomate e cebola picada, batatas fritas,
salada de repolho 16.50
Hamburguer Gourmet, bife do lombo picado, abacate, queijo mozzarella, rucola,
bacon, chutney de tomate cereja picante, batatas fritas 19.50
Carne de Porco desfiado, no pão com batatas fritas e salada de repolho 15.00
½ Frango grelhado, batatas fritas, salada de tomate e cebola (c/ ou s/ molho Piri-Piri) 13.50
Entrecosto BBQ, batatas fritas, rodelas de cebola frita, salada de repolho 21.50
Barriga de Porco em 5 especiarias, molho de gengibre e Teriakyi, puré de batata com
alho francês e couve 17.50
Costeletas de Borrego, com crosta de ervas e queijo, molho de vinho tinto e alecrim,
puré de batata e legumes 27.50
Espetada de bife do Lombo e Camarão, chalotas caramelizadas e batatas fritas 24.50
Bife do Lombo, batatas fritas, legumes assados 24.50
Molhos; pimenta, cogumelos ou gorgonzola 3.00
* A preparação dos bifes pode levar até 30min
** Por favor note que o molho Cesar contém anchovas

PEIXE
“Fish & Chips”, Bacalhau panado, batatas fritas caseiras, puré de ervilhas e molho tártaro 17.00
Espetada de Camarão (16/20), molho de alho e vinho branco, arroz Basmati 23.50
Salmão Teriyaki, legumes em espiral e arroz Basmati 22.00

MASSA
Penne Arrabiata malaguetas frescas e molho de tomate picante 10.50 (v)
Esparguete Bolonhesa carne picada e molho de tomate 12.00
Lasanha al Forno carne bolonhesa, molho béchamel, queijo parmesão 13.50

PIZZA
Todas as nossas pizzas têm uma base de massa com tomate e queijo mozzarella

Pizza Margherita, tomate, queijo mozzarella 10.00 (v)
Pizza Exótica, fiambre, ananás 13.50
Pizza de Carne de Porco desfiado, molho BBQ 14.00
Pizza Vegetariana, pimentos, azeitonas, espinafres, courgette, cebola 13.00 (v)
Pizza Americana Hot pepperoni ,malaguetas 14.00

ACOMPANHAMENTOS
Salada de repolho 3.00
Batatas fritas | Puré de batata | Ervilhas | Legumes | Salada de tomate e cebola 3.50
Cogumelos 4.00
Cebola frita / Salada mista 4.50
Salada rúcula e queijo parmesão 5.50

Opções Vegetarianas (v) Alguns dos nossos pratos podem conter ossos ou frutos secos
Em caso de dúvida, esclareça com o empregado de mesa. Este estabelecimento tem Livro de Reclamações
Os preços incluem IVA á taxa em vigor / O serviço não está incluído
Não aceitamos cartões American Express
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado
se não for solicitado pelo cliente ou por este inutilizado
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