
Pão, pão, queijo, queijo -2€/pax
Pão do dia, azeite e queijo regional

 
Sopas e descanso -4€

Sopa do dia

 
Da estufa -5€

Salada da nossa estufa bio

PARA COMEÇAR...



As Marias Batatas -6€
Gomos de batata crocantes com molho de alho

Na picardia -9€
Pimentos padron com flor de sal(pode picar)

O re-queijo do queijo -10€
Requeijão caseiro com doce e tostas

Metidos numa alhada -11€
Pão de alho com cogumelos e tomilho

Manteiga no Verão -14€
Queijo amanteigado, alecrim, mel e tostas

Zé, viste? -11€
Bacalhau marinado com pimentos assados

Sal do Mar -11€
Sashimi de robalo com pêra e salicórnia 

Gambas às costas -12€
Gambas da costa com malagueta e coentros

O Polvo unido... -12€
Polvo crocante com molho tártaro

Ora bolas... -8€
Bolinhas de morcela, maçã e cebola

Galinha da Vizinha? -9€
Crepe de ovo com farinheira de canela

Raízes da terra -11€
Porco crocante, marmelada e raíz de coentros

Toma lá, dá cá... -12€
Pasteis de coelho com molho escabeche 

P�RA PICAR...



DA ESTUFA...

Sinais de fumo -14€
Vegetais fumados, tomate e terra de azeitona

 
A Floresta encantada -14€

Arroz cremoso de cogumelos e espargos com queijo
seco

 
Less is More -16€

Brás de cebola assada com espuma de ovo

 



DA LAGOA

Garoupa de Ipanema -18€
Garoupa braseada com arroz cremoso de leite de

coco e lima

 
Quim da Faina Maior -17€

Bacalhau lascado com quinotto de espinafres e ovo
escalfado

 
Um Choco em cadeia -15€

Feijoadinha de coentros com choco grelhado

 
 Há Mar e Mar -45€/2pax

Açorda de tomate com raia e alho crocante



DO PRADO

De barriga cheia -18€
Pranceta de leitão com farinheira, batata doce,

alface assada e laranja

 
 Olha o Pato Bravo! -22€

Peito de pato com castanhas e alho francês

 
É preciso ter Naco... -26€

Naco maturado com pickles de pêra e vegetais
grelhados

 
 Olha-me este Lombo -26€

Tornedó de novilho com molho de mostarda antiga e
batata camponesa



PARA ADOÇAR...

O queijo que cura -8€
O nosso cheesecake com doce caseiro e amêndoas

crocantes

 
Tarde ou nunca de endireita! -7€

Torta de laranja com figos, noz e erva doce

 
 É Pêra doce... -9€

Bolo húmido de chocolate com as nossas pêras em
conserva de ginja

 
Quebra cabeças -6€

Fondue de chocolate com cubos de fruta

O menu contém alergénios, por favor, informe um colaborador caso tenha alguma
alergia/intolerância.

IVA incluído à taxa em vigor.


