
20 Motivos para nos receberem à vossa Porta   

    

Casa que não tem pão todos ralham e ninguém tem razão.    
Para garantir a boa disposição, não cobramos um tostão.  

 

Pão Rústico    

Manteiga Búfala com flor de sal    

Manteiga de Banana da Madeira   

 

PARA RELAXAR E VIAJAR

1)  Mozzarela de búfala com coppa, laranja e rúcula     – 10 eur.  

2)  Bocconccini de Búfala, rúcula, figos confitados e presunto de Parma – 10 eur. 

3)  Presunto de Parma laminado (50g)      – 5 eur.

4)  Paté de Figado de Pato, com compota de frutos vermelhos e anis  – 8 eur. 

5)  Salada de penne com tomate seco, pesto e pistachio   – 8 eur. 

6)  Moelas estufadas        – 8 eur.

7)  Mousse de alcachofras grelhadas com tostas feitas por nós  – 4 eur.

Duas incontornáveis e confortáveis sopas

   

8)  Creme de tomate fumado, ricotta e manjericão    – 3 eur. 

9)  Creme de aipo com cenoura, cogumelos e queijo emental  – 3 eur. 

    

CHAMAM-LHE "PRATOS PRINCIPAIS", NÃO SABEMOS PORQUÊ, MAS AQUI ESTÃO ELES!
 

Aqueles que gostamos de comer com uma colher numa mão e pão na outra...

   

10)  Moqueca de camarão com arroz basmati (para 2)    – 24 eur.

11)  Vitela de comer à colher com puré de topinanbur e tomate assado (para 2) – 26 eur.

12)  Feijocada de tripas e chouriço com arroz (para 2)    – 17 eur.

13)  Penne salteado com cogumelos porccinni (para 1)    – 11 eur.

Para começar de faca e garfo e acabar com o pão a limpar o prato...   

14)  Ossobuco com esmagada de batata trufada e rúcula selvagem (para 1 ou 2) – 26 eur.

15)  O mítico polvo com tomates (para 2 ou 3)     – 28 eur.

16)  Cachaço de porco bísaro no forno c/arroz de cogumelos e esparregado (para 2) – 22 eur.

    

AQUELAS SOBREMESAS QUE VALEM CADA CALORIA
   

17)  O Cheesecake  mais famoso e fotografado do mundo   – 4 eur.

18 )  Tiramissú de vinho do Porto 10 anos e merenge de cacau  – 3 eur.

19 )  Tarte de ricotta com doce caseiro de abóbora e canela (fatia)  – 3 eur.

19.1)  Tarte de ricotta com doce caseiro de abóbora e canela (inteira)  – 18 eur.

20)  Aquele bolo de chocolate que vendemos a metro    – 3 eur.

20.1)  Aquele bolo de chocolate que vendemos a metro - 1/2  metro  – 30 eur.

    

* just in case… temos separadamente

   

Arroz de cogumelos  (400g) – 3 eur.

Arroz Basmati (400g)  – 2,50 eur.

Esmagada de Batata (400g) – 2,50 eur.

Esparregado (400g)  – 2,50 eur.

BEBIDAS
   

Vinhos

Douro:

Quinta dos Avidagos Reserva tinto   - 15 eur.

Quinta dos Avidagos branco    - 8 eur.

Dão:

Casa da Passarella “Descoberta” branco   - 9 eur.

Índio-Rei tinto       - 9 eur.

Alentejo:

Dona Maria Rosé       - 14,5 eur.

Região dos vinhos verdes:

Espumante Soalheiro Bruto     - 17 eur.

Nova Zelândia:

Villa Maria Chardonnay      - 15 eur.

Refrigerantes (em lata)    

Coca-Cola, Coca-Cola 0, 7 UP, Ice Tea, Sumol  -1,5 eur.

Condições de venda

Taxa de entrega de 3 euros, isento para encomendas acima de 30 euros.

Só serão aceites encomendas efetuadas por telefone nº 925 675 695

Encomendas de Segunda-feira a Domingo, das 11h às 20:30h.

Entregas das 18h às 21h.

IVA incluído à taxa legal Temos livro de reclamações Se é alérgico a algum ingrediente ou alimento, por favor contacte a nossa equipa.


