
ALMOÇOS E JANTARES (serviço das 12H30 às 17H30 e das 19H00 às 21H30)

(serviço das 10H00 ás 23H45)
SANDUÍCHES & TOSTAS

Sopas

Peixes

Carnes

Massas, omeletes e risotto

Pratos ligeiros

Saladas

Sobremesas

Creme de legumes 8.00 €
Sopa de cebola gratinada com torrada e queijo 8.00 €

Sopa do dia 8.00 €

Filete de espada com banana 22.00 €

(mexilhão, batata, queijo)

Filete de peixe do dia e acompanhamentos 21.00 €

Bitoque com ovo a cavalo 21.00 €

Carne do dia e acompanhamentos 24.00 €

Mexilhões & batata recheada c/queijo 18.00 €

Camarão salteado com alho e ervas 18.00 €

Linguini com cogumelos da estação 18.00 €
Tagliatelle com camarão 21.00 €

Omeletes - mista, queijo, �ambre, ... 16.00 €

Omelete de camarão 19.00 €
(omeletes acompanhadas com batata frita)
Risotto com pleurotus e queijo parmesão 19.00 €

Dose de salada 5.00 €
Dose de batata frita 5.00 €

Sobremesa do dia 8.00 €
Banana �ambiada com gelado de baunilha 10.00 €

Salada de fruta da estação 8.00 €

Taça com variedade gelados 8.00 €
Prato de queijos portugueses 12.00 €
Scones feitos na hora 4.00 €

(�ambre perú, ovo, bacon, tomate, maionese e batata frita)
Sandes clube 17.00 €

Baguete de galinha 15.00 €
(galinha, tomate, maionese, batata frita e salada)

Baguete queijo fresco, tomate & manjericão 15.00 €
(queijo fresco, tomate, mangericão, batata frita e salada)

(presunto, tomate seco, mangericão, mozzarela, batata frita e salada)
Bruschetta de presunto & tomate 15.00 €

Bolo do caco, queijo brie & ratatouille 16.00 €
(legumes grelhados, queijo brie, batata frita e salada)

(tomate, queijo fresco e vinagre balsâmico)
Salada de tomate & queijo 17.00 €

Salada salmão fumado & manga 21.00 €
(seleção alfaces, queijo mozzarella, salmão fumado & manga)

Salada de camarão & frutos exóticos 19.00 €
(camarão, abacate, manga e maracujá)

Salada “Bela Vista” 19.00 €
(alface, parmesão, anchovas, frango, bacon, tomate queijo e maionese)

Salada de espada, rúcula & banana 18.00 €
(alface, espada, rúcula, tomate cereja, banana, côco e mel abelhas)

Salada de atum 17.00 €
(alface, atum, batata, tomate, ovo e maionese)

Sanduíche de salmão 13.00 €

Sanduíche de �ambre de perú 6.00 €

Sanduíche mista (queijo e �ambre) 7.00 €

Sanduíche de �ambre, queijo ou pepino 5.00 €

Tosta de galinha 9.00 €

Tosta mista (queijo e �ambre) 8.00 €

Tosta de �ambre ou queijo 6.00 €

Fatia de Bolo 4.00 €

Acompanhamentos

(bife, ovo e batata frita)

Entradas

Melão com presunto fumado 14.00 €

Bolo de chocolate e creme Inglês 9.00 €

Escalopes perú com batata rosti e legumes 19.00 €
(perú, batata e legumes)

Pêssego melba 8.00 €

Pro�teroles com molho de chocolate 8.00 €

(pão sésamo, carne vaca, cheddar, marmelada cebola e chips)
Hamburger com queijo 16.00 €

(bolo caco, bife vaca, ovo e batata frita)
Prego no bolo do caco 17.00 €

(dose camarão sem acompanhamentos)

(espada, banana, legumes e batata)

CASO NECESSITE  INFORMAÇÃO SOBRE ALERGÉNICOS, CONSULTE-NOS POR FAVOR ANTES DE EFETUAR O PEDIDO
GLÚTEN - SOJA - SÉSAMO - AIPO - MOSTARDA - TREMOÇOS - SULFITOS - AMENDOINS - FRUTOS SECOS - CRUSTÁCEOS - MOLUSCOS - PEIXE - OVOS - LÁCTEOS

Menu Bar Piscina

Cocktail de camarão 17.00 €
(alface, camarão e molho cocktail)

Tornedó à café de Paris 26.00 €
(Filete de vaca, mateiga café de Paris e batata frita)

(melão e presunto fumado)

Tortellini de ricotta e espinafres 18.00 €
(Tortellini, ricotta, espinafres, tomate, natas e manjericão)

(... cogumelos, espargos, ervas)


