Menus
Ementa Completa - preços por pessoa

Opção "10 às 12h" - 15 €

( Sob Reserva )

Manteiga de ervas/mel, queijo /compota / Panqueca
Omolete espargos ou de cogumelos ou Ovos com batata e bacon
(ovos rotos) ou Tosta mista (pão caseiro) ou
Bifana em bolo caco (com cebola caramelizada)
Sobremesa e Sumo laranja natural ou limonada, chá ou leite, e café

Outras refeições
Misto de entradas regionais
Sopa de peixes ou legumes

E a Sugestão
do Chefe

20€

Lombinho de peixe forno com broa crocante
Raia com Açorda de Coentros
Fritada mista de Peixe com Açorda de ovas
Espetada lombinho porco pau loureiro c/ migas
Prato Vegetariano

25€

IVA incluído
(taxa legal em vigor)

Esta ementa pode conter alergénios;
pf. consulte-nos para ficar a saber da
informação legal.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert,

pode ser cobrado se não for solicitado, pelo cliente
ou por este não for utilizado.

Deseja as nossas iguarias em
SUA CASA, e NA SUA MESA ?

Consulte :
https://trimurl.co/EntregasAlmourol
Mod 42_V73

Sável frito com açorda de ovas
Enguias fritas com açorda de bacalhau
Molhata de Enguias
Lapardana de Bacalhau
Bacalhau "Arte da Casa " -grelhado c/ Bat.murro
Ensopado de borrego com alecrim (sem osso)
Bife Vazia-(Azeite alho ou Grelhado ou Almourol)
Vitela no forno lenha com legumes
Galinha no forno (sem osso), batatinhas e legumes

35€ - Lampreia (cabidela) com arroz

50€ (2 pessoas)
Migas Bacalhau à Manel Pescador e gambinhas fritas
Galo de Cabidela pica no chão (por encomenda)

Menu Criança - 12.50€
Sopa, Prato (sugestão), doce ou fruta e bebida.

Sobremesa de sugestão :
Pudim A. Priscos, Doce Reg. Tancos, Arroz doce,
Mousse chocolate, Farófias, Manjar Abade, fruta
Água, cerveja, refrigerante | Vinho Tejo e café
Prato : a escolher 1 opção

(Reserve préviamente)

Votos de uma excelente refeição

