Três variedade de pão e tostas caseiras
Bôla de enchidos
Bôla de bacalhau
Compotas caseiras e manteigas
Croissants
Viennoiserie

Aipo, maçã granny Smith, nozes e nata acidulada
Grão com bacalhau e pimentos
Salada de ovas com coentros
Algarvia

FRIOS
Sopa fria de abacaxi com hortelã
Seleção de conservas
Perna de Porco afiambrada
Pão de leitão
Sapateira recheada e tostas caseiras
Camarão da nossa costa cozido
Camarão salteado com azeite e alho
Wrap de frango grelhado com folhas de espinafres e molho iogurte
Rosbife com ananás grelhado
Lombo de porco assado
Seleção de queijo nacionais
Prato de presunto Alentejano
Prato de enchidos regionais frios
Seleção de peixes fumados com alcaparra, ovo cozido e limão
Leitão assado de Negrais e molho de leitão
Batata chips
Seleção de salgados tradicionais Portugueses (quente)
Enchidos grelhados (quente)
Empadas de legumes (quente)

SALADAS
Tomate | Pepino | Alface | Cenoura | Milho | Beterraba
Cuscuz Marroquino com legumes grelhados e pinhões
Feta, pepino e tomate e orégãos
Pera, roquefort rúcula e avelã
Frango grelhado com alface cogolho e molho Cesar

MOLHOS

Cocktail, maionese de alho e maionese

QUENTES
Ovos mexidos | Bacon | Cogumelos salteados
Creme de abobora assada e gengibre
Creme de legumes frescos
Polvo grelhado, batata assada e grelos salteados
Cordeiro assado com arroz de frutos secos e legumes
grelhados
Lasanha de marisco

SOBREMESAS
Ovos de chocolate
Amêndoas de chocolate
Lampreia de ovos
Profiteroles com recheio de chantily
Pudim Abade de Priscos
Papos de Anjo com calda de maracujá
Brownie de chocolate e noz
Mousse de morango
Tarteletes de chocolate e caramelo
Pão de ló de Alfeizeirão
Leite creme de café
Tortinha de queijo com doce de abóbora
Máquina de algodão doce
Máquina pipocas

Vinho branco e tinto Conde de Monsul – Douro
Sumo de laranja, refrigerantes, água mineral com e sem gás
Café expresso, seleção de chás e Infusões

Preço por pessoa: 35€
Crianças até aos 5 anos cortesia
Crianças entre os 6 e os 12 anos, 20€
IVA incluído a taxa legal em vigor
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