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EMPANADAS 7.50€ 
2 empanadas tradicionais servidas com salada

CARNE 
QUESOS Y CEBOLLA
Provolone, cheddar, edam, mozzarella e cebola

BBQ PORCO DESFIADO
Carne de porco desfiado

PROVOLONE AL HORNO 8.50€
Queijo provolone derretido ao forno com
tomate, pesto e oregãos

Sardinas marinadas    12.50€
Filetes de sardinhas marinadas com cebola,
rúcula e pepino

GRILLED CHORIZOS 8.50€
Salsichas mistas servidas com cebola
caramelizada e pão de focaccia

PATA negra de belota 14.00€ 
Paleta de porco preto Ibérico com 24 meses de
cura, servido com pêra

gambas a la plancha 21.50€
Camarão na chapa com azeite de alho, salsa e um 
toque picante

camarones FRITAS     14.50€
Camarao frito em massa crocante servida com 
molho de malagueta doce

paté de higado de pollo 8.00€
Paté de figado de frango com geleia de moscatel 
servido com lascas de pão focaccia

calamares romana 8.00€
Aros de calamares fritos com molho tártaro

ENSALADA CAESAR 8.50€ 
Alface, croutons, lascas de parmesão,
bacon crocante e molho cremoso Caesar

Adicionar camarão + 5€         Adicionar  frango  + 3€

ENSALADA CAMARÓN    13.50€
Alface, tomate cereja, camarão e molho cocktail

caprese del sur 9.00€
Tomate, queijo mozzarella, manjericão e pesto

ensalada de remolacha   8.50€ 
Salada de beterraba, uvas, queijo azul e rúcula

sopa del dia 5,00€ 
Sopa caseira do dia

PARrilla Hambúrgueres
bife de lomo   200g 23.50€    300g 32.50€ 
Bife do Lombo

lomo mariposa  200g 23.50€    300g 32.50€ 
Bife do Lombo aberto

bife angosto  227g 20.50€    300g 25.50€ 
Vazia

bife ancho Acém

227g 18.50€    300g 23.50€     400g 30.50€

LOmo redondo  315g 33,00€  
Bife redondo da cabeça do lombo – tenro,
magro e com intenso sabor

surf n’ turf  + 11.50€  
Adicione 2 gambas selvagens ao seu bife

carre de cordero    26.50€  
Carré de borrego grelhado com azeite e limão, 
servido com molho de hortelã

  

pechuga de pollo     16.00€  
Peito de frango de campo grelhado,
manteiga de limão e ervas aromaticas

lubina asada    29,00€  
Filete de robalo grelhado

brasero      para 2  41.50€     
Mista de carne para 2 pessoas
Lombo 200g e Vazia 227g

brasero      para 3  61.50€     
Mista de carne para 3 pessoas
Lombo 350 g, Vazia 227g e Acém 227g

brasero      para 4  87.50€    
Mista de carne para 4 pessoas
Lombo 350g, Vazia 227g, Acém 227g
e Carré de borrego 350g

brasero      para 5  98.00€     
Mista de carne para 5 pessoas
Lombo 350g, Vazia 227g, Acém 227g,
Carré de borrego 350g e Salsichas

brasero      para 6  115.00€     
Mista de carne para 6 pessoas
Lombo 350g, Vazia 227g, Açem 227g, 
Carré de borrego 350g, Salsichas
e peito de frango do campo 300g

PARRILLA BURGER  200g  22.00€     
Hambúrguer grelhado com bacon, queijo cheddar, 
tomate seco e cebola caramelizada, servido em 
pão caseiro, acompanhado com batatas fritas

 Burger´n greens 170g  21.00€     
Hambúrguer grelhado com rúcula, cebola roxa, 
cogumelos salteados, parmesão e balsâmico, 
servido no prato, acompanhado com batata frita

MOLHOS 2.00€ cada   

CHIMICHURRI | CHIMICHURRI PICANTE
PIMENTA | COGUMELOS | BÉARNAISE | BBQ 

| VINHO TINTO | MANTEIGA DE ALHO

Acompanhamentos
FRITAS CASERAS     3.00€ 
Batatas fritas caseira

graten de papas     4.00€ 
Batatas gratinadas

tomate e cebolla      3.00€ 
Salada de tomate e cebola

GISANTES                3.00€
Ervilhas

cebolla salteada    3.50€
Cebolas salteadas com 
tomilho e alecrim

gratin de espinacas    3.50€ 
Espinafres gratinados

vegetales asados           3.50€ 
Vegetais assados

vegetales al vapor  3.50€ 
Vegetais ao vapor

zanahorias glaseadas  3.50€ 
Cenouras glaseadas com mel

ARROZ                                 3.00€ 

judias verdes   3.50€ 
Feijão verde salteado com alho

brócoli con ajo    3.50€ 
Brócolos salteados com alho

setas salteadas  5.50€ 
Cogumelos salteados com alho
 

tomate al horno   3.50€ 
Tomates assados no forno,
cebola e pesto

puré de papas        3.00€ 
Puré de batata com manteiga de alho

Ensalada Mixta              3.00€ 
Salada Mista

ensalada familiar 7.00€ 
Salada de alface, tomate, beterraba,
cenoura e pepino

combo tradicional  8.50€ 
Combinado com espinafre gratinado, 
batata frita e salada mista

combo rústico          8.00€ 
Combinado com puré de batata, 
cenouras glaseadas e ervilhas

Entradas

Prato Principal: Custo extra para partilhar por pessoa 5 €

RISOTTO    19.50€     

PASTA    17.50€     

DA NOSSA GRELHA

Vegetariano Sem Glúten

CHATEAUBRIAND     PARA 2    500g   62.50€   
Fatiado após grelhado, com batatas assadas,
brócolos salteados e cenouras glaseadas com mel

ESPECIAIS

 couvert 3,50€
 por pessoa

Todos os nossos pratos são produzidos numa área que contém trigo, leite e frutos secos. 
Enquanto faremos o nosso melhor, não conseguimos garantir que eles estão livres de contaminação cruzada de vestígios destes ou de outros produtos.  
Se você tem alguma intolerância alimentar, por favor, solicite a informação sobre alérgenos | O livro de reclamações, encontra-se em nossa recepção  | Preços com IVA à taxa legal em vigor

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


