
Couvert  
 
Azeitonas marinadas com citrinos e orégãos, azeite virgem extra, variedade de pães,    3,00€ 
manteiga fresca e paté do Chef 
 
 
Para Partilhar 
 
Presunto de porco ibérico (100g)             13,00€  
 
Paio regional de porco alentejano (100g)            7,00€  
 
Queijo de Évora                5,00€  
 
Queijo de Évora gratinado com orégãos e azeite           5,00€  
 
Ovos de codorniz estrelados com paio de porco alentejano         5,00€  
 
Ovos mexidos com farinheira de porco alentejano           5,00€  
 
Salada de polvo com pimentos              5,00€  
 
Camarão frito com manteiga e limão            5,00€ 
 
Misto de cogumelos salteados em azeite, alho e coentros          5,00€  
 
 
Entradas  
 
Creme de legumes                5,00€  
 
Carpaccio de novilho com lascas de queijo velho de Évora, rúcula selvagem e vinagrete de limão    7,00€  
 
Salmão fumado com frutas tropicais, folhas de alfaces novas e vinagrete de citrinos     7,00€  
 
Queijo fresco assado com mel, mesclum de alfaces mistas e folhas de coentros      5,00€ 
 
Brás de farinheira               5,00€ 
 
Gaspacho à Alentejana com paio de porco preto           7,00€ 
 
Massas e vegetarianos  
 
Linguini negro  salteado com camarão aromatizado com coentros, folhas de espinafres     13,00€ 
e molho de tomate caseiro 
 
Lasanha de legumes frescos e orégãos            11.00€  

IVA incluído à taxa legal em vigor  
No caso de sofrer de alguma alergia alimentar é favor informar o Chefe de Sala ou de Cozinha  

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este inutilizado  



IVA incluído à taxa legal em vigor  
No caso de sofrer de alguma alergia alimentar é favor informar o Chefe de Sala ou de Cozinha  

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este inutilizado  

Peixes  
 
Lombo de bacalhau confitado em azeite e alho, migas de couve-flor e pasta de azeitona    18,00€  
 
Tentáculos de polvo salteados em azeite e alho perfumados         18,00€  
com coentros, esmagada de batata e tomate assado  
 
Filetes de dourada na grelha com manteiga de ervas aromáticas, limão e pastel de legumes    14,00€  
Folhado de camarão selvagem com  arroz selvagem e cenoura         14,00€  
 
Carnes  
 
Bochechas de porco cozinhado a baixa temperatura, estufadas em vinho tinto,      14,00€ 
gratin de batata e esparregado 
 
Lombinhos de porco alentejano temperados com massa          14,00€  
de pimentão da horta e laranja, migas de espargos verdes e linguiça frita  
 
Bife do lombo de novilho com esparregado e batata frita caseira        18,00€  
 
Costeletas de borrego de cebolada com batata frita caseira e salada mista       18.00€ 


