
ENTRADAS PARA PARTILHAR

Couvert: Pão, azeitonas, manteiga aromatizada com alho e salsa. 1.50€ p/p 

Croquetes: Misto de croquetes de queijo e presunto (10 unidades).  6.75€

 

Tábua de queijos: Queijo de cabra e ovelha, azeitonas, pão e paiola. 10.50€

Ovos Rotos, com presunto e batatas fritas.  11,80€
 

SALADAS

Capresse  - Tomate, manjericão, mozzarella e azeite aromatizado. 8,50€

Espinafres  - com laranja, cebola caramelizada, queijo de cabra, pinhões e

redução de balsâmico. 7,50€

Salmão, ananás, tomate cherry, cebola roxa, quinoa e redução de balsâmico.

11,30€

Salada Ohai, mix de alfaces e queijos, frango assado, cebolinho e crispy bacon,

molho de mel e mostarda e molho ranchero. 12,00€



                           PE IXE

Bacalhau, confitado com alho, torradas de tomate legumes salteadas, regado

com molho de ginja de Alcobaça. 14,20€

Salmão grellado, sobre cama de puré de batatas, acompanhado de esparguete

 de courgettes, espargos com molho de endro e perolas de limão. 14.90€

Lombo de atum braseado, acompanhado de cremoso puré de batata doce

com legumes salteados, molho de mostarda e limão. 13,50€

Polvo à Lagareiro com infusão de azeite, alho e cebola sobre cama de batatas

a murro. 13,90€

                               CARNE

Macío de bochechas e queijo azul sobre cama de puré de batatas com molho

de legumes. 13.50€

Bife de porco na brasa, acompanhado de batatas no forno e salada. 13.50€
 
Entrecosto ao estilo americano, com molho barbecue acompanhadols com

batatas fritas 13.00€

Carne na pedra, 350gr de carne, acompanhado com batatas e arroz.  18.50€

Chuletão, de 400grs, acompanhado de puré de batatas e salada mista. 19.50€ 

https://www.pingodoce.pt/receitas/polvo-a-lagareiro/
https://chuletao.com.br/


A NOSSAS SUGESTÕES VEGAN

Rissoto de  Bolletus com queijo vegan 13.90€

Massa filo  recheada, legumes salteadas com tahini, tofu e queijo vegano,

acompanhado de chips de batatas  doce. 11.50€

SOBREMESAS

Brownie de chocolate com gelado de baunilha e chocolate, topping de bolacha e

nozes. 4,80€

Pudim de casa com caramelo e gelado. 4,80€

Cheesecake , com gelado de framboesa. 4,80€

Resconstrução do alfajor, com recheio de maçã de Alcobaça e doce  de leite

sobre uma sopa fria de leite de coco com gelado de baunilha. 6 €



 

 

MENU PARA CRIANÇAS
(PRATO+SOBREMESA+BEBIDA)

PRATOS PRINCINPAIS

Hamburguer Clássica: pão, hamburguer, queijo

Fish & Chips: Filete de pescado frito com arroz e batatas fritas

Chicken & Chips: Filete de frango frito com arroz e batatas fritas

Bolonhesa: 100grs de massa com molho á bolonhesa.

Frango grelhado: peito de frango com patatas fritas

Nuggets: 6 Unidades de nuggets com arroz e batatas fritas.

 SOBREMESAS

Mini Brownie: brownie com gelado, topping de bolachas e nozes.

Taça de Gelado: 2 bolas de gelado com topping

Bowl de fruta: fruta cortada

BEBIDAS
Nectar 200ml

Refrigerantes 330ml

Agua 1/2 litro

9.20€  ( + 1 .20€  COM SOPA)


