PICAR
CESTO DE PÃO

1.50

AZEITONAS

1.60

CROQUETE DE “FARRAPO” (unid)

2.4

BATATA DOCE FRITA

4.3

BATATA FRITA CASEIRA

4.0

PIMENTOS PADRON

5.0

CHOURIÇO ASSADO

5.4

CAMARÃO CROCANTE

9.8

QUEIJO DE CABRA

5.30

CALAMARES

8.80

TIBORNA DE BIQUEIRÃO

6.30

TIBORNA DE COGUMELOS

6.30

Pão caseiro fatiado

Mistura Mediterrânea

Servido com mostarda doce

Acompanhadas de maionese de ervas

Acompanhadas de maionese de ervas

Salteados em azeite

Acompanhado de pão água

Acompanhado de sweet chilli

Servido com mel e nozes

Servidos com maionese de alho

Pão de água torrado com biqueirão, cebola roxa e coentros

Servidos em pão de água torrado com queijo de seia

petiscar
TÁBUA DE QUEIJOS & ENCHIDOS

18.6

CRISPY & SHARE

13.8

FRANGO THAI

10.7

COGUMELOS SELVAGENS

7.65

SECRETOS DE COENTRADA

14.2

VEGETAIS GRELHADOS

8.50

FOLHADO DE QUEIJO

Servido com mel, nozes e salada verde

9.60

PITA DE CAMARÃO

10.7

Queijos: Seia, São Miguel, Cabra e Azeitão. Enchidos:
Salpicão, paio e presunto, acompanhado de
compota de frutos vermelhos, tostas e pão caseiro

2 asas de frango, 2 calamares, 2 camarões crocantes e 2 aros
de cebola, acompanhado de molho agridoce e maionese de alho

Salteado com amêndoas do Algarve servido
com molho de soja e mel

Salteados em azeite, alho, manteiga de ervas e vinho branco

Grelhados envolvidos em azeite, coentros
e alho servidos com batata frita caseira

Vegetais da época grelhados com azeite
de ervas e alho

Manga, cebola roxa, alface iceberg, coentros e sweet chilli

SUGESTão
FOLHADO DO MAR

11.0

FAO

MX

14.0

POLVO DA RIA

16.2

FRANGO TERIYAKI

14.8

OVOS ROTOS

7.50

GAMBA “À LÁ GUILLO”

13.1

Com salmão, camarão e espinafres, acompanhada de salada verde

Pernil cozinhado em lume brando, servido com pico de gallo e
mostarda

Servido com puré de batata doce, azeite,
alho, coentros e polvilhado com pimentão doce

Asas de frango fritas com molho teriyaki, sementes
de sésamo e cebolete. Servido com batatas fritas caseira

Servidos com batatas fritas e presunto

Gamba flambeada com bourbon, azeite, manteiga
de ervas e sementes de malagueta

partilhar
MX

FAO

Frango com pimentos e maionese de ervas.
Servido em tortilha acompanhado de nachos e molho

15.7

ATUM NA CAÇAROLA

18.6

CEVICHE DE SALMÃO&COCO

18.4

CEVICHE DO APERITIVO

17.5

CACHAÇO DE PORCO PRETO

18.2

PICANHA

19.3

Servido comtomate fresco, pimentos e cebola.
Acompanhado com batata frita caseira

Servido com cebola, lascas de coco, lima, cebola frita
e leite de coco

Servido com sumo de cítrinos, manga, cebola roxa
e salicórnia

Com tomate cherry, pimentos padron e chouriço, servido com
batata frita caseira

Servida com ananás grelhado e batata frita caseira

DELICIAR
OREO E FRAMBOESA

3.95

MOUSSE DE NUTELLA

4.3

CHURROS DE ALFARROBA

4.95

PIJAMA

12.3

Pannacota de frutos vermelhos
servida com crumble de bolacha Oreo ™

Servida com Kinder Bueno ™

Servidos com doce de ovos

Mix das 3 sobremesas

