
Bebidas não incluídas. Em caso de alergias ou intolerâncias, por favor informe o responsável. 
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.

IVA incluído à taxa legal em vigor. Existe Livro de reclamações.

Drinks not included. In case of allergies, please inform us. If you don´t wish the couvert please ask to take it away.
VAT included. The restaurant has complaints book

BUFFET DE FRIOS 15 €
COLD BUFFET

BUFFET DE QUENTES 17,5 €
HOT BUFFET

Saladas simples e compostas
Salads buffet

Segunda feira - Sabores da Gastronomia Portuguesa
Monday - Flavours of Portuguese Cuisine

Sopa de grão com espinafres
Chickpea soup with spinach

Gratinado de bacalhau e pickles de legumes à Zé do pipo
Cod au gratin with pickles and mayonnaise

Medalhões de vitela com creme mostarda
Veal medallions with mustard cream sauce

No tacho: Arroz de corvina malandrinho
Tradicional Portuguese croaker rice

SOBREMESAS 7 €
DESSERT

Pastelaria tradicional do dia
Traditional pastry

Selecção de frutas laminadas
Sliced fruit salad

BUFFET COMPLETO 27 €
FULL BUFFET  



Bebidas não incluídas. Em caso de alergias ou intolerâncias, por favor informe o responsável. 
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.

IVA incluído à taxa legal em vigor. Existe Livro de reclamações.

Drinks not included. In case of allergies, please inform us. If you don´t wish the couvert please ask to take it away.
VAT included. The restaurant has complaints book

BUFFET DE FRIOS 15 €
COLD BUFFET

BUFFET DE QUENTES 17,5 €
HOT BUFFET

Saladas simples e compostas
Salads buffet

Terça feira - Sabores da Gastronomia Portuguesa
Tuesday - Flavours of Portuguese Cuisine

Creme de alho francês
Leek cream soup

Lombo de atum corado, cebola roxa confitada e salteado de legumes
Tuna loin, red onion confit and sautéed vegetables

Coxa de frango, mozzarella e mangericão
Chicken thigh, mozzarella and basil

No tacho: Carne de porco Alentejana
Portuguese pork with clams

SOBREMESAS 7 €
DESSERT

Pastelaria tradicional do dia
Traditional pastry

Selecção de frutas laminadas
Sliced fruit salad

BUFFET COMPLETO 27 €
FULL BUFFET  



Bebidas não incluídas. Em caso de alergias ou intolerâncias, por favor informe o responsável. 
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.

IVA incluído à taxa legal em vigor. Existe Livro de reclamações.

Drinks not included. In case of allergies, please inform us. If you don´t wish the couvert please ask to take it away.
VAT included. The restaurant has complaints book

BUFFET DE FRIOS 15 €
COLD BUFFET

BUFFET DE QUENTES 17,5 €
HOT BUFFET

Saladas simples e compostas
Salads buffet

Aveludado de lentilhas e pó de presunto
Lentil and prosciutto powder velvet soup

Filete de dourada, espargos e creme de limão
Sea bream fillet, asparagus and lemon cream sauce

Cozido à Portuguesa
Tradicional Portuguese stew

No tacho: Choquinhos com alho e coentros
Cuttlefish with garlic and coriander

Quarta feira - Sabores da Gastronomia Portuguesa
Wednesday - Flavours of Portuguese Cuisine

SOBREMESAS 7 €
DESSERT

Pastelaria tradicional do dia
Traditional pastry

Selecção de frutas laminadas
Sliced fruit salad

BUFFET COMPLETO 27 €
FULL BUFFET  



Bebidas não incluídas. Em caso de alergias ou intolerâncias, por favor informe o responsável. 
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.

IVA incluído à taxa legal em vigor. Existe Livro de reclamações.

Drinks not included. In case of allergies, please inform us. If you don´t wish the couvert please ask to take it away.
VAT included. The restaurant has complaints book

BUFFET DE FRIOS 15 €
COLD BUFFET

BUFFET DE QUENTES 17,5 €
HOT BUFFET

Saladas simples e compostas
Salads buffet

Aveludado de couve flor e amêndoas
Cauliflower velvet soup with almonds

Filete de espada e tempura de banana
Swordfish fillet with banana tempura

Peito de pato e molho de pimenta
Duck breast with pepper sauce

No tacho: Ensopado de borrego
Lamb stew

Quinta feira - Sabores da Gastronomia Portuguesa
Thursday - Flavours of Portuguese Cuisine

SOBREMESAS 7 €
DESSERT

Pastelaria tradicional do dia
Traditional pastry

Selecção de frutas laminadas
Sliced fruit salad

BUFFET COMPLETO 27 €
FULL BUFFET  



Bebidas não incluídas. Em caso de alergias ou intolerâncias, por favor informe o responsável. 
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.

IVA incluído à taxa legal em vigor. Existe Livro de reclamações.

Drinks not included. In case of allergies, please inform us. If you don´t wish the couvert please ask to take it away.
VAT included. The restaurant has complaints book

BUFFET DE FRIOS 15 €
COLD BUFFET

BUFFET DE QUENTES 17,5 €
HOT BUFFET

Saladas simples e compostas
Salads buffet

Creme de espargos
Asparagus cream soup

Medalhões de pescada e camarão
Hake medallions and shrimp

Costeleta de borrego panada 
Breaded lamb chops

No tacho: Arroz de pato
Duck rice casserole

Sexta feira - Sabores da Gastronomia Portuguesa
Friday - Flavours of Portuguese Cuisine

SOBREMESAS 7 €
DESSERT

Pastelaria tradicional do dia
Traditional pastry

Selecção de frutas laminadas
Sliced fruit salad

BUFFET COMPLETO 27 €
FULL BUFFET  


