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IncensoMenu

ENTRADAS*
- Empadão de batata doce tricolor e pulled pork  
- Creme de alho francês com crocante de Xerez
- Creme de mariscos com palito de sementes de sésamo
 -Espetada de camarão com picado fresco de manjericão

PRATO DE PEIXE*
- Bacalhau à Bocage (bacalhau, cebola, esmagada de batata, azeite, couves assadas,
broa, amêndoa palitada)
- Bacalhau à Conde da Guarda do Mestre João Ribeiro
- Salmão assado no forno, molho holandês de curcuma, avelãs tostadas e arroz selvagem

PRATO DE CARNE*
- Vitela assada à moda de Lafões com legumes e batata assada
- Crumble de peru, arroz basmati e esparregado de espinafres
- Rosbife com batatas duchesse, esparregado e molho do assado

SOBREMESA*
- Creme brulée com bolacha de especiarias de Natal
- Delícia de chocolate, telha de chocolate e sorbet de laranja
- Arroz doce com leite de coco
- Bebinca das sete folhas com molho de gengibre

BEBIDAS
Água, Refrigerantes, Vinho Regional e Café & Infusões*

* Considerada 1 Garrafa para cada 4 pax.
Garrafas adicionais 8.5 € / garrafa para vinho da casa. 
Outros vinhos ao consumo

22,50€ /pax 
com 1 prato quente

30€ /pax 
com 2 pratos quentes

*Escolha 1 opção de entre as várias sugestões, 
de acordo com a sua preferência



ENTRADAS*
- Empada de frango e cogumelos com salada de citrinos
- Chora de bacalhau e ovo a baixa temperatura
- Sopa de cebola com cúpula de parmesão
- Creme de milho e bacon

PRATO DE PEIXE*
- Garoupa escalfada com puré de cenoura, tomate assado e feijão verde em polme
- Lombo de robalo com polenta de tomate seco, beringela grelhada e espuma de batata doce
- Bacalhau com puré de ervilhas, tira de presunto crocante, pó de presunto e ervilha crocante

PRATO DE CARNE*
- Carré de porco com migas de fumeiro das Beiras
- Aba de vitela em slow cooking, cheróvias assadas, esmagada de batata e azeite e molho verde
- Peito de frango albardado com bacon e recheado com frutos secos, gratin de batata e 
legumes glaceados

SOBREMESA*
- Panacotta de baunilha e ruibarbo 
- Torta de cenoura com molho de lima
- Pudim de abóbora com gelado de canela
- Tarte de requeijão com groselhas

BEBIDAS
Água, Refrigerantes, Vinho Regional e Café & Infusões*

* Considerada 1 Garrafa para cada 4 pax.
Garrafas adicionais 8.5 € / garrafa para vinho da casa. 
Outros vinhos ao consumo

27,50€ /pax 
com 1 prato quente

35€ /pax 
com 2 pratos quentes

*Escolha 1 opção de entre as várias sugestões, 
de acordo com a sua preferência
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Menu

ENTRADAS*
- Soufflé de camarão e alho francês
- Carpaccio de novilho com molho e gomos de tangerina  
- Creme carilado de cenoura
- Creme trufado de cogumelos e lascas de parmesão

PRATO DE PEIXE*
- Lombo de bacalhau confitado com alecrim e rosmaninho, batata no pingo 
e espinafres salteados
- Garoupa braseada com puré de cheróvias e raiz de salsa e cenoura e migas de couve
- Polvo assado com confitado de cebola roxa, bimis salteados e emulsão de alho assado

PRATO DE CARNE*
- Lombinho de porco com alecrim e tomilho, arroz de curcuma e frutos secos
- Supremo de frango recheado com espinafres e nozes e risotto de míscaros
- Rolo de cabrito recheado com castanhas, salteado de feijão verde e bacon e puré de batata doce

SOBREMESA*
- Milfolhas de frutos vermelhos
- Custard de amoras queimado com açúcar de manjericão
- Pavlova de rosas, lemon curd e pimenta preta
- Pudim Abade de Priscos com gelado de limão

BEBIDAS
Água, Refrigerantes, Vinho Regional e Café & Infusões*

* Considerada 1 Garrafa para cada 4 pax.
Garrafas adicionais 8.5 € / garrafa para vinho da casa. 
Outros vinhos ao consumo

32,50€ /pax 
com 1 prato quente

45€ /pax 
com 2 pratos quentes

*Escolha 1 opção de entre as várias sugestões, 
de acordo com a sua preferência

Ouro



Menu Vegan e 
ovolactovegetarianos

Pratos vegan e ovolactovegetarianos 
para todos os menus:

- Borscht (creme de beterraba com natas ácidas)  
- Risotto de espargos e castanhas
- Risotto de pêra e gorgonzola
- Carpaccio de beterraba e couve flor 
- Soufflé de legumes  
- Abóbora butternut squash assada, cogumelos selvagens cremosos, 
puré de grão e crocante de queijo  
- Caril indiano de lentilhas verdes, tamarindo, manga e coentros

CONDIÇÕES

- Os valores incluem IVA à taxa legal em vigor
- Crianças até aos 3 anos, gratuito.
- Para crianças dos 4 aos 11 anos aplica-se 50% do valor da ementa 
escolhida, com o valor mínimo de 12,50 €.
- A partir dos 12 anos são considerados os valores de um adulto.


