
No Páteo 

Sopa do dia- 4€  
Salada bio(Vegan)- 5€  
Couvert- 2€/pessoa  
Pimentos padron- 9€  

Batatas camponesas com maionese de alho(Vegetariano)- 6€  
Ovo escalfado com milho em texturas e galinha crocante- 9€ 

Portobello com tomilho e pão de alho- 11€ 

Arroz cremoso de cogumelos, espargos e queijo seco 
(Vegetariano)- 14€  

Vegetais fumados com crocante de cebola e azeitona e molho de 
tomate e alcaparras(Vegan)-14€ 

Do Prado 

Requeijão caseiro, doce de tomate caseiro e tostas- 10€  
Tábua de queijos e compota Rio do Prado- 18€ 

Pastéis de coelho em vinho tinto e creme de ervilhas e hortelã- 
12€  

Bolinhas de morcela com maçã e cebola caramelizada- 8€ 

Naco Maturado com pickles caseiros e legumes grelhados- 28€ 
Tornedó de novilho com molho de mostarda e batata camponesa- 

25€  
Pranceta de leitão com farinheira, coração de alface, batata 

doce e laranja- 18€  
Peito de pato com arroz cremoso de frutos secos- 22€ 

Da Certela 

Gambinhas fritas com malagueta e coentros- 12€ 
Torricado de bacalhau com ovo de codorniz e palha de alho 

francês- 11€  
Mexilhões com gengibre e cebolinho- 13€  
Polvo crocante com molho tártaro- 12€  
Tártaro de robalo e maçã verde- 11€ 

Dourada braseada com arroz malandro de mexilhão e limão- 18€  
Bacalhau lascado com quinotto de espinafres e ovo escalfado- 

17€ 
Feijoada de coentros com choco grelhado (2pax) - 30€ 

Sequinho de peixe do dia com biscoito de batata e salada de 
couve (2pax)- 35€	

Iva incluido 



Águas 

Águas sem gás (0.50l)– 3,00€ 
Águas com ou sem gás (1l) – 4,00€ !

Refrigerantes – 3,00€ 
(Coca-Cola, Coca-Cola zero, Seven Up, Ice Tea) !

Chás Bio - 3,50€ 

Chás de infusão - 2,50€ 

Sumos Naturais - 8,00€ 

Sumos detox – 10,00€ !
Cafés 

Café expresso/descafeinado – 2,00€ 
Capuccino – 3,00€ 

Chocolate quente – 3,00€ 
Café duplo – 4,00€ 

  
Cervejas  

Cerveja artesanal “ Sovina “ (0.33l) – 6,00€ 
Sagres/Super Bock (0.20l) – 3,00€ 
Sagres/Super Bock (0.33l) - 3,50€ !

Iva incluido 

!!

CARTA DE BEBIDAS 
Rio do Prado 




