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Sopa de peixe e crustáceos da nossa costa
Fish and shellfish soup

Ou / Or
Salada Caesar, lascas de parmesão, croutons de alho e frango marinado
Caesar salad, parmesan cheese, garlic croutons and marinated chicken

rrrrrbá cÜtàÉá rrrrr
Pregado corado, pastinaca, espargos e batata gaufrette, lingueirão e seu bulhão pato
Seared Turbot, parsnip purée, asparagus and gaufrette potatoes, razor clam and jus

Ou / Or
Magret de Pato braseado com xarope de agave e crosta de pistachio,
Puré de aipo e beterraba, farandole de legumes e molho de zimbro
Braised duck breast with agave syrup and pistachio,
Celery an beetroot purée, vegetables and juniper sauce

rrrrrb aÉááÉ `âÇwÉ WÉvx rrrrr
Bolo morno de cenoura e chocolate branco, brownie de gengibre e sorvete tangerina,
Warm carrot and white chocolate cake, ginger brownie and mandarin sorbet

Ou / Or
Chocolatíssimo: Tentações e ideias do Chefe
Chocolatíssimo: Chef´s temptation

Preço por Menu / Pessoa €29.90
Menu valido para a data assinalada e sujeito a disponibilidade de lugares no Restaurante Gourmet
Aberto diariamente das 19h30 as 22h30 - Open daily from the 7:30 pm 10:30 pm
60 Lugares de capacidade - Capacity of 60 seats
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado
No dish, food or drink, including cover charge, can be charged if not requested by the customer or this is unusable
IVA incluído á taxa em vigor - Este estabelecimento possui livro de reclamações - VAT Included - Complaints book available
“Intolerâncias e Alergias Alimentares”
Antes de efetuar o seu pedido de alimentos e bebidas agradecemos que nos comunique se pretende esclarecimentos sobre os nossos ingredientes
“Food Allergies and Intolerances”
Before making your request for food and drinks, please let us know if you want clarification about our ingredients
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