PETISCOS - Kleine gerechten
Pão com tudo

€ 5,75

Huisgemaakt brood met olijfolie, huisgemaakte paté van sardines, olijven en lupine bonen

Bifana no pão do caco

€ 7,95

Huisgemaakt broodje met dungesneden gestoofd varkensvlees in een biersaus

Prego no pão do caco (100 gr. ossenhaas)

€ 10,50

Huisgemaakt broodje met ossenhaas, knoflook en kruidenboter

Salada Algarvia

€ 6,50

Frisse salade met tomaat, ui en een granité van komkommer

[G-L-V-VN]

Salada de polvo
Octopus salade

€ 15,00

[G-L]

Uma sardinha com broa e pimento
Een gegrilde sardine met Portugees brood en gegrilde paprika

€ 4,50

[L]

Puré dê favas com chouriço ou legumes com broa tostada
Spread van tuinbonen met Portugese worst en ui (of groentes) met geroosterd brood

€ 8,50

[L-V]

Camarão na frigideira

€ 13,50

Gebakken garnalen in een heerlijke saus van de chef

Amêijoas à bulhão pato
Gebakken vongole in olijfolie met witte wijn en knoflook

€ 14,50

[L]

Pastéis de bacalhau (4x)
Stokvis kroketjes

€ 6,50

[G-L]

Peixinhos da horta
Gefrituurde haricots verts met een frisse rode paprika saus

€ 8,50

[L-V-VN]

Presunto de porco preto (80 gr)
36 maanden gerijpte gedroogde ham

€ 10,75

[G-L]

Queijo da serra da estrela com doce de abóbora
Portugese schapenkaas met pompoenjam

€ 9,50

[V]

Rissóis de camarão (2x)

€ 5,50

Garnalen kroketjes

Rissóis de abóbora (2x)
Pompoenkroketjes

€ 5,50

[V]

Bacalhau à Brás
Stokvis met ui, knoflook en julienne gesneden aardappel samengebonden met ei en peterselie

Chouriço ou Moira assado em aguardente
In vuurwater gegrilde Portugese chouriço of bloedworst

[G-L]

Bolas de Alheira com queijo de serra da estrela (2x)
Bitterballen van alheira worst en Portugese schapenkaas

[G = Gluten vrij

L = Lactose vrij

V = Vegetarisch

VN = Veganistisch]

[G-L]

€ 11,50
€ 9,50
€ 6,00

Legumes à Brás
Geroosterde groente uit de oven met ui, knoflook en julienne gesneden aardappel samengebonden met ei
en peterselie
[G-V-L]

€ 11,50

€ 6,50

Migas de broa com couves

Black eyed peas met Portugese kool, brood, knoflook en olijfolie

[V-VN-L]

€ 9,00

Sopa de caldo verde

Aardappelsoep met Portugese kool en worst (vegan is ook mogelijk)

[G-L (V-VN)]

€ 11,50

Pica Pau

Gesauteerde ossenhaas in een mosterd vleessaus met pickles en knapperige aardappel

[G-L]

€ 5,50

Feijão com bacon

Zwarte bonen met bacon

[G-L]

PRATO PRINCIPAL - Hoofdgerechten
Frango no churrasco com piri piri

€ 18,50

Halve gemarineerde gegrilde kip geserveerd met piri piri en huisgemaakte frites

[G-L]

Picanha com arroz e feijão preto
Gegrild staartstuk geserveerd met rijst en zwarte bonen

€ 24,50

[G-L]

Carne de Porco à Alentejana
Stukjes varkensvlees met vongole, aardappelblokjes en pickles

€ 24,50

[G-L]

Arroz de pato
Eendenrijst met chouriço and orange

€ 24,50

[G-L]

Dourada Grelhado
Gegrilde dorade geserveerd met krieltjes

€ 23,00

[G-L]

Bacalhau com natas
Ovengerecht met stokvis, ui, aardappel en ei in een romige bechamel saus

€ 22,50

[G-L]

Arroz de Marisco
Visgerecht met risotto rijst, mosselen, garnalen, vongole en zeevruchtten in een tomaten-uiten saus

[G-L]

€ 25,50

GUARNIÇÕES - Bijgerechten
Arroz
Rijst

€ 4,50
[G-L-V-VN]

Batatas à murro

€ 4,50

Geplette krieltjes in olijfolie

[G-L-V-VN]

Batata frita com orégãos
Frietjes met oregano

€ 4,50

[G-L-V-VN]

Legumes no forno

€ 5,50

Diverse gegrilde groenten uit de oven
[G = Gluten vrij

L = Lactose vrij

[G-L-V-VN]

V = Vegetarisch

VN = Veganistisch]

