// COUVERT

3,50 €

SOPA
// THIS PUMPKIN ROCKS

Creme de abóbora assada, espuma de
requeijão e crumble de amêndoa

5 €

Ovo a baixa temperatura com porco
preto, espargos verdes, molho
holandês trufado e batata frita
caseira
10 €

// RAW OBSESSION

// RUNNING CHICKEN

7.50 €

Yakitori de frango

// THE CAESAR AFFAIR

10 €

Salada César com alface cogolho,
frango, croutons, bacon,
molho César e crocante de parmesão

// SASSY SALMON

// TEMPURA TEMPTATION

[VEG.]

7,50 €

Tempura de legumes com molho ponzu

12 €

Salmão fresco marinado com
citrinos, quinoa, molho de iogurte
com sementes de cominhos, pepino
e pickle de cebola roxa

PRINCIPAIS
// SIREN TEASE

18 €

// FISH ME IF YOU CAN

16 €

// IT´S ALL ABOUT VEAL

22 €

// MIND THE PORK

15 €

Lula com berbigão, carolino,
salicórnia, algas e manteiga de cabra
Pregado com açorda cremosa de poejo
e folhas de Inverno

NO PÃO
// ANGUS BLAST

Hambúrguer de novilho Black
Angus, Cheddar, pickle de pepino,
panchetta, agrião, tomate e molho
barcebue caseiro

// CRAB INSANITY

15 €

12 €

Bao de tempura de caranguejo
de casca mole frito, maionese
de kimuchi, legumes avinagrados,
cebolo laminado, coentros
e amendoim picante

// THE ULTIMATE SANDWICH

[VEG.]

15 €

Taco crocante de rabo de boi
com agrião, pickle de cebola roxa e
mostarda

[VEG.]

10 €

SOBREMESAS
// BITTER SWEET FANTASY

Crème brûlée de amêndoa amarga,
crocante de amêndoa com lemon curd,
merengue e sorvete de limão

11 €

9,50 €

6 €

Parfait de chocolate com framboesa,
laranja e sorvete de yuzu
Bola de gelado ou sorvete artesanal
[por bola]

12 €

5,50 €

// PRECIOUS PARFAIT

// KEEP IT SIMPLE

BITES
Terrina de foie gras com pão brioche
tostado, chutney de cogumelos e figos

Porco Ibérico, cravinho e gengibre,
texturas de cenoura e cogolho grelhada
Arroz frito com ou sem ovo

Bao de tofu marinado, kimuchi,
coentros e molho de ameixa

// LE FOIE

Novilho em duas texturas
com cremoso de cheróvia, cogumelos
selvagens e maçã verde

// CHINA IN TOWN

Sanduíche Maxime com focaccia
caseira, puré de abacate,
peito de pato marinado, bresaola,
maionese de alho assado
e cebolinho com espinafres baby

// NAUGHTY TACO

9 €

Novilho em tártaro com batata
frita caseira

SALADAS

// VEGGIE EUPHORIA

// MR. EGG

2,50 €

TERÇA A SÁBADO | 18:00 – 23:00
Os nossos pratos podem conter frutos de casca rija, sementes
ou vestígios de alimentos que podem provocar alergias ou
intolerância alimentar. Se necessitar de informação sobre
a composição detalhada dos pratos, consulte, por favor,
os nossos colaboradores antes de efectuar o pedido.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert,
pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este
for inutilizado.
Este estabelecimento dispõe de livro de reclamações.
IVA INCLUÍDO À TAXA LEGAL EM VIGOR.

