menu

A

Couvert

(Azeitonas, queijo e manteiga)

Sopa
Um prato da lista
Doce ou fruta
Bebida

l
a
t
Nas de grupo
menu

2022

18,50€

menu

B

Couvert

(Azeitonas, queijo e manteiga)

As nossas saladinhas
Um prato da lista
Carrinho de sobremesas
Bebida

21,50€

menu

C

D

Barriguinha a dois

Buffet de entradas à descrição
Um prato da lista servido à
mesa
Carrinho de sobremesas
Bebida

Sextas e sábados jantar
Máximo de 12 pessoas

Buffet de entradas à
descrição
Um dos pratos:

Fritada de camarão c/ açorda
Naco de porco no carvão
Posta de vitelão no carvão

25,00€

Carrinho de sobremesas

39,80€

(2 pessoas)

Lista de pratos

1 - Fritada de camarão com açorda (especialidade)
2 - Lombo de peixe no forno (Mín. 10 pessoas)
3 - Bacalhau espiritual (Mín. 10 pessoas)
4 - Lombo de bacalhau assado em crosta
ervas aromá�cas (acresce 2,50€)

5 - Lombinho no forno em cama de legumes e
castanhas (Mín. 10 pessoas)
6 - Naco de porco à Barrigas (especialidade)
7 - Carne de porco á lezíria do tejo (Mín. 10 pessoas)
8 - Naco de vitelão no carvão (acresce 2,50€)

Condições:
- Para dois pratos por pessoa (peixe e carne) para os
menus A,B e C acresce 6,50€/pessoa;
- Menu C durante a semana só para grupos superiores
a 35 pessoas
- A escolha de mais de 2 pratos para o grupo, acresce
1,50€, exceto dietas e sugestão vegetariana

- Preços marcados são por pessoa;
- Bebida Incluídas no valor de 2,50€ por pessoa: água,
dois refrigerantes/cerveja ou 0,5l vinho da casa e café.
Não inclui aperi�vos nem diges�vos.
- Crianças dos 6 a 12 anos, 50% do menu escolhido;

- Período de refeição ao almoço das 12h:30 às 15:30 e
ao jantar das 19:30 às 23:30;
- O pagamento é feito pela totalidade da conta.
Não se aceita pagamentos individuais;
- Preços incluem IVA à taxa legal em vigor:
-Preços sujeitos a alterações
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