Couvert
Azeitonas marinadas com citrinos e orégãos, azeite virgem, pão alentejano,
pão de passas, pão de azeitonas, manteigas aromatizadas e paté do Chef

3,00€

Para Partilh’AR
Presunto de porco ibérico D.O. (100g)

18,00€

Carniça de enchidos com ovos de codorniz estrelados

6,00€

Cogumelos frescos no forno com azeite, alho, pão frito e rebentos de coentros

6,00€

Molejas de borrego com limão

6,00€

Queijo de Évora gratinado com azeite e orégãos e tiras de pão regional torrado

6,00€

Botifarra da Azaruja assada com doce de tomate caseiro

6,00€

Camarão selvagem frito com alho e malagueta

7,00€

Entradas
Farinheira de porco alentejano crocante, recheada com ovos mexidos,
pimenta da Jamaica e salteado de espinafres

8,00€

Pasta de sapateira em massa folhada estaladiça e salada ibérica
com vinagrete de ervas alentejanas

10,00€

Terrina de lebre com chalotas avinagradas, mescla de alfaces,
frutos vermelhos e compota de abobora

10,00€

Carpaccio de cação com molho de citrinos, coentros, esferas de azeite,
rúcula selvagem, e cebola roxa

8,00€

Massas e vegetarianos
Tagliatelle de espinafres salteado com tiras de lombinho de porco alentejano
grelhado com massa de pimentão

14,00€

Tofu corado em óleo de noz, legumes assados e molho de iogurte

14,00€

Rolinhos vegetarianos crocantes com molho de tomate confitado e coentros

14,00€

Peixes
Salmão com crosta de sementes de sésamo, molho de lagostim, manga,
mousse de aipo e legumes assados com coentros em grão

16,00€

Salmonete corado na frigideira, espuma e supremos de laranja,
migas de poejo e hortelã da ribeira

19,00€

Lombo de bacalhau grelhado com cebolada de azeitonas e tomate cherry,
migada de grão-de-bico, grelos de couve salteados e ovo de codorniz

16,00€

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

Carnes
Lombinho de porco alentejano recheado com camarão, migas de batata
com linguiça, perolas de pera nacional douradas e pó de laranja

17,00€

Carré de borrego com crosta de alecrim, mil folhas de batata
com cogumelos, espargos verdes grelhados e marmelada de limão

18,00€

Lagartos de porco ibérico grelhados com manteiga de alho,
16,00€
tomilho, zestes de limão, estufado de legumes, arroz de senderilhas e puré de maça
Pato-real cozinhado a baixa temperatura com vinho do porto e
cebolinhas, espetada de batata e legumes glaciados em manteiga de cabra

17,00€

Lombo de novilho de raça Mertolenga (DOP), rebolado em cebolinho,
camarão grelhado com endro, puré de batata violeta e jardim de legumes

18,00€

Degustação
Couvert, amouse bouche do Chef, entrada, prato de peixe, prato de carne,
sobremesa e vinhos seleccionados

44,00€

Clássicos
Tentáculos de polvo salteados em azeite e alho, migada de batata e tomate,
feijão verde, crocante de pão regional e espuma de coentros

18,00€

Lasanha de bacalhau com legumes, queijo de Nisa e salada verde

14,00€

Naco de lombo de novilho de raça Mertolenga (DOP), com crosta de farinheira,
ragoût de batata com cogumelos frescos, folhas de espinafres novas
e castanhas confitadas

18,00€

Peito de pato braseado na sertã com molho de citrinos e gengibre,
esparregado de alface e estaladiço de legumes

17,00€

Com História
Sopa de cação á alentejana

15,00€

Açorda de perdiz com grão á moda de Mértola

17,00€

Bifes à Degust’AR
Bife de lombo de novilho de raça Mertolenga (DOP) com molho á Degust’AR

18,00€

Bife da vazia de novilho de raça Mertolenga ( DOP) com molho de cerveja nacional

17,00€

Bife da vazia de novilho de raça Mertolenga ( DOP) com molho de alho

17,00€

Bife da vazia de novilho de raça Mertolenga ( DOP) com molho de pimenta verde

17,00€

* todos os bifes são acompanhados com batata frita caseira e salada da época
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

