
PEIXE

Bacalhau à Brás  

Açorda de marisco

Arroz de polvo, tomate e coentros 

Filetes de peixe galo dourados com arroz 
cremoso de tomate e coentros

Bacalhau grelhado, batata a murro, 
grelos salteados

Linguini Nero, mariscos, alho francês e malagueta

Arroz de garoupa e camarão

€26

€26

€25

€ 27.50

€ 27.50

€26.50

€34

€31

€28.50

€29

Ostras do Algarve  
Ostras de Setúbal 
Sapateira KG
Plateau de Marisco Cervejaria 
(6 ostras, 1 casquinha de sapateira, 200g de camarão 
cozido, amêijoas à Bulhão Pato) 
Plateau de Marisco Avenida
(4 ostras de Setúbal, 4 ostras do Algarve, 1 Sapateira cozida, 
300g de camarão cozido, amêijoas à Bulhão Pato)

Camarão tigre KG
Lavagante KG
Plateau de Marisco Tivoli  
(6 ostras de Setúbal, 6 ostras de Algarve, 1 Sapateira cozida, 
300g de camarão cozido, 1 lavagante cozido, 1 dose 
de amêijoas à bulhão pato)

Lagosta KG

(unidade) €3
(unidade) €3

€29

MARISCO

Pica-pau de novilho, alho, louro e batata frita caseira

Tártaro de novilho, batata frita caseira e salada

Secretos de porco preto grelhados, 
com açorda de amêijoas

Bife do lombo à Cervejaria com batata frita caseira 

Arroz de pato confitado, chouriço de porco preto

Costeletas de borrego grelhadas, batata frita, 
molho hortelã 

€26.50

€26.50

€23

€27

€29

€22.90

CARNE

€110

€145

€120

€45

€70

€95

ENTRADAS

€3

COUVERT

Pão torrado de Mafra com manteiga clarificada

Creme de legumes da estação

Croquetes de novilho com mostarda (3 unidades)

Queijo de ovelha amanteigado

Queijo de cabra artesanal, com cebolinho

Creme aveludado de mariscos, carne dos mesmos, 
couli de coentros 

Presunto Joselito (40g)

Salada de quinoa com legumes confit

Carpaccio de novilho, lascas de Grana Padano  

Gambas fritas, alho, malagueta, coentros 
e sumo de limão

Casquinha de sapateira

Carpaccio de polvo, saladinha de pimentos 

Salada de lavagante e abacate

Amêijoas à Bulhão Pato (250gr)

€7.50

€8

€10

€13.50

€15.50

€15.50

€14

€15

€10.50

€16

€18

€18.50

€10

Tarte de maçã caseira com gelado de canela 

Pudim Abade de Priscos 

Gelados e sorbets 

Seleção de fruta laminada 

Tarte de amêndoa tradicional

Leite creme queimado 

Mousse de cacau 70% 

Tábua de queijos Portugueses - compota de abobora
(ilha, cabra fresco com cebolinho, ovelha amanteigado)

Sopa de morangos

Crêpe Suzette 

SOBREMESAS

€9,5

€14

€14

€14

€9

€9

€9

€9

€9

€9

Ravioli de abóbora e suas sementes, 
Pesto de manjericão
Risoto de Portobello, manjericão, tomate seco 
e lascas de queijo ilha

€19

€19

VEGETARIANO

Ovo estrelado
Salada verde ou salada de tomate
Salada mista 
Batata frita caseira
Arroz basmati
Puré de batata
“Batata a murro”
Legumes salteados
Açorda de ameijoas
Arroz de gambas

ACOMPANHAMENTOS

€1
€5
€5
€5
€5
€5
€5
€6

€7.50
€7.50

Tranche de garoupa grelhada, 
com vegetais salteados

Polvo à lagareiro

Arroz malandrinho de mariscos da nossa costa

Linguado grelhado ou meunier, puré de batata 
e espinafres salteados 

€28
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IVA incluído à taxa legal em vigor.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado 
pelo cliente ou por este for inutilizado.
Este estabelecimento dispõe de livro de reclamações. 
Se tiver alguma restrição alimentar, por favor informe o empregado. 

Mariscada (2 pessoas): 6 ostras, 200g gamba cozida, 
1 casquinha de sapateira 

ou 

Carpaccio de novilho, lascas de Grana Padano

ou

Carpaccio de polvo, saladinha de pimentos

Cataplana de peixes e marisco (2 pessoas)

ou

Bacalhau à Brás

ou

Robalinho grelhado com legumes da estação

Tarte de maçã caseira

ou

Pudim Abade de Priscos

Prato principal e Sobremesa ou Entrada e Prato principal

Água + Refrigerante + Café ou Chá

 MENU EXECUTIVO

Entrada, Prato Principal e Sobremesa

Água + Refrigerante + Café ou Chá

Leite creme queimado

ou

Tarte de amêndoa tradicional

ENTRADA

PRATO PRINCIPAL

Arroz de marisco

ou

Bife tártaro

ou

Lombo de novilho à Cervejaria

SOBREMESA

SUPLEMENTO MENU EXECUTIVO

€25.00 €27.50

Gambas fritas, alho, malagueta, coentros 
e sumo de limão

ou 

Creme aveludado de marisco

ou

Ostras (5 unidades)

Sopa de morangos Crêpe Suzette €6€6

Disponível ao almoço de segunda a sexta-feira das 12H30 às 15H00.

MENU COMPLETO
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