
VENHA O DENTINHO...

Croquetes de cozido panelo e mostarda Dijon (1 uni) • 1,5

Favas, patinhas e hortelã • 3,5

Asinhas de frango caramelizadas, gengibre e cebolo primaveril (4 asas completas) • 5

QUEM NÃO ARRISCA, NÃO PETISCA… 

Pastel de massa tenra de rum, bacalhau e queijo de Azeitão (2 uni) • 6

Bao de Leitão, abacate e cebola roxa (2 uni) • 7

Camarão salteado com alho, pimenta da terra e coentros • 11

DA NOSSA HORTA 

Sopa do dia • 3,5

Salada César Clássica: alface com molho César, finas tostas com alho,
anchovas e lascas de Parmesão • 9

Adicione 
 Peito de frango grelhado • 2,5

Camarão salteado • 4

Salada de abacate, pêssego, pepino, cebola e requeijão do Santo da Serra • 10

PRATOS PRINCIPAIS

Ventrecha de Atum grelhada, molho virgem, batata-doce e espargos • 13

Peixe-espada em manteiga noisette, rabanetes, milho em caldo de lingueirão à Bulhão Pato • 14

Filete de novilho, batata ponte nova, ovo estrelado, molho com cerveja e alho assado • 16

NA PANELA 

Cabidela de galinha com segurelha • 9,5

Massada de peixe e camarão • 15

Pargo numa caldeirada • 17

DO FORNO JOSPER A LENHA 

Franguinho com pimenta da terra e limão, salada de tomate avinagrada e batata chips • 9

Entrecosto de porco de raça alentejana glaceado, batata recheada e legumes assados • 12

Barriga de leitão crocante, esparregado de espinafres e requeijão do Santo da Serra,                                                                                          
cebolinhas aciduladas e chips de batata • 14

Pá de anho de leite assada, cuscuz da Calheta com segurelha no forno
e salada fresca da horta (2 pax) • 28

Gnocchi de batata-doce assada e salva, tomate seco, abacate e pinhões • 10

A DIETA COMEÇA AMANHÃ  

Mousse de chocolate com cheirinho • 5,5

Tarte de abóbora moganga e requeijão do Santo • 6

Pastelinhos de baunilha e morangos marinados • 6,5

Seleção de Queijos, acompanham, tostas finas, compota caseira
e frutos secos caramelizados com flôr de sal • 9

Gelados caseiros (500gr)
Morango • 7,5 

Chocolate • 6,5
 Caramelo e maçã assada • 5,5

PARA OS PEQUENOS

Sopa do dia (criança) • 2,5

Esparguete com molho à Bolonhesa • 7

Bife de vaca com ovo estrelado e batata frita caseira • 10

Mousse de chocolate com M&M’s • 4

Preço em euros/IVA incluído à taxa legal em vigor
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert,

pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente
Se necessitar de informação sobre os alergénios,

por favor consulte-nos antes de efetuar o seu pedido
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