PARA MELHOR RECEBÊ-LO, TEMOS 2 OPÇÕES DE MENU PARA RESERVAS DE
GRUPOS A PARTIR DE 8 PESSOAS, CUJOS DETALHES SEGUEM ABAIXO.

WELCOME DRINK
GIN GARDEN

COUVERT

Pão de mafra, azeitonas kalamata marinadas e azeite

PRINCIPAIS

Lombo de bacalhau assado
com esmagada de batata, puré de beringela e espinafres e tomate seco
- ou -

Bochechas de porco alentejano
com puré de batata doce, salteado de couves e bacon
- ou -

Hambúrguer Cais da Pedra
hambúrguer, queijo da ilha, alface, cebola caramelizada
e compota de tomate cereja e manjericão
- ou -

Hambúrguer vegetariano
hambúrguer de grão e cenoura em bolo do caco de alfarroba
com alface, tomate, coentros e molho tzatziki

SOBREMESA

Brownie de chocolate
com gelado caseiro de baunilha
- ou -

Cheesecake
New york style

BEBIDAS

Soft drink, Vinho a copo, Cerveja
2 bebidas por pessoa

+ café
Preço por pessoa: 35C
Os preços incluem IVA à taxa legal em vigor.

PARA MELHOR RECEBÊ-LO, TEMOS 2 OPÇÕES DE MENU PARA RESERVAS DE
GRUPOS A PARTIR DE 8 PESSOAS, CUJOS DETALHES SEGUEM ABAIXO.

COUVERT

Pão de mafra, azeitonas kalamata marinadas e azeite

PRINCIPAIS

Lombo de bacalhau assado
com esmagada de batata, puré de beringela e espinafres e tomate seco
- ou -

Bochechas de porco alentejano
com puré de batata doce, salteado de couves e bacon
- ou -

Hambúrguer Cais da Pedra
hambúrguer, queijo da ilha, alface, cebola caramelizada
e compota de tomate cereja e manjericão
- ou -

Hambúrguer vegetariano
hambúrguer de grão e cenoura em bolo do caco de alfarroba
com alface, tomate, coentros e molho tzatziki

SOBREMESA

Brownie de chocolate
com gelado caseiro de baunilha
- ou -

Cheesecake
New york style

BEBIDAS

Soft drink, Vinho a copo, Cerveja
2 bebidas por pessoa

+ café
Preço por pessoa: 30C

Os preços incluem IVA à taxa legal em vigor.

