
Sopa do dia / Canja - 1.80€ / 2.00€
Pão, azeitonas e patê de frango/atum - 2.50€
Mix de queijo, tomate cherry e pão - 4.00€

Salada Castro Marim 6.00€
(alface, espinafres bebe, rabanetes, tomate
cereja, clementina, laranja, abacate, queijo,
cebolinho, ovo)
 
Salada de Aviz 5.80€
(alface roxa, agriões, tomate, cenoura, azeitonas,
ovo, pasta atum e salsa)
 
Salada Montalegre 5.00€
(frango, aipo, maça, nozes, salsa, alface)
 
Salada Valverde 7.30€
(salmão fumado, mistura de folhas verdes, queijo
fresco, presunto, manga, cebolinho)

Ibérica L 11.80€
(pão saloio, mortadela simples e com azeitonas, paio,
chouriço , salpicão e presunto caseiro, queijo brie, bufala,
compota de abobora tomate cherry, noz, castanha caju,
azeitonas, uvas brancas)
 
Ibérica XL 17.00€
(igual a L + queijo bufala, ementel, fraiche, compota de
frutos vermelhos e pêssego, figo, pimentos)
 
Portucale L 8.20€
(queijos curado apimentado, gouda com cominhos, grana
pastano, brie e queijo fresco bolachas de água e sal,
compota de abobora e morango, uvas passas, amendoins 
nozes, ameixas pretas, damasco, uvas brancas, chocolate
com avelã)
 
Lusitana 11.80€
(queijos curado apimentado, gouda com cominhos e brie,
enchidos, presunto, salpicão chouriço, compota de
morangos e pão saloio)

Dos Ducados 8.90€
(camarão, ameijoas, paprika, cebola e alho, coentros e
queijo parmesão)
 
Dos Condados 8.90€
(frango, milho e cogumelos secos)
 
Dos Marquesados 7.90€
(alho francês e cogumelos)

Fusilli de Frango 8.50€
(fusiilli, brócolos, bacon e frango)
 
Filipina 8.90€
(abacaxi, manga, salmão fumado e manjericão)
 
Borgonhesa 6.90€
(azeitona, tomate cherry, manjericão e queijo feta)

ENTRADAS

PASTAS RISOTTOS

EMENTA

TÁBUAS SALADAS

Os preços tem IVA e serviço incluído / Prices with IVA and service included
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for

solicitado pelo cliente ou por este inutilizado. (conforme Decreto-Lei 10/2015)
No order, food or beverage (including couvert) can be charged if it was not requested by the

customers or if left unused by them. (Decree-Law 10/2015)



VERDE
 
Muros Antigos - 2.00€
 
 
 
MADURO DOURO
 
Monte Cascas - 2.00€
 
Quinta Acipestres - 3.25€
 
 
 
MADURO ALENTEJO
 
Terras Ervideira Colheita - 2.50€
 
Quinta do Carmo - 3.60€
 
 
 
ROSÉ
 
Muralhas Rosé - 2.50€

Piña Colada - 7.50€

Caipirinha - 6.50€

Porto Tónico - 5.50€

J&B e Cola - 7.00€

Porto Tónico Royal Rosé - 7.00 €

Mojito - 6.50€

Tanqueray - 6.00€

Beefeater 24 - 6.00€

Diplomata 4.70€
(pão semente papoila, presunto, queijo brie, rúcula, alface
e tomate cherry)
Legislador 4.80€
(pão de abóbora e noz, salmão fumado, queijo fraiche,
tomate seco, azeitonas, manjericão)
Procurador 4.00€
(pão anadia, omelete, rúcula, alface)
Imperador 2.50€
(pão de hambúrguer , presunto  e ovo frito)
Tosta Americana 2.70€
(pão alentejano)
Baguete Atum 3.20€
(pasta atum, alface, tomate, cenoura, ovo cozido)
Baguete Delícias do Mar 3.80€
(pasta de delícias, alface, cenoura, ovo cozido)
Baguete Frango 3.80€
(pasta de frango, alface, tomate, cenoura e ovo cozido)

Condes de Aurora 6.00€
(3 hamburgueres de vitela em pão caseiro, queijo cheddar
e edam, tomate e alface.)
Sande Panado Frango 2.20€
(pão anadia)
Sande Panado Porco 2.20€
(pão anadia)
Prego de Frango 2.95€
(pão anadia)
Prego de Frango Misto 3.75€
(pão anadia)
Prego de Novilho 3.50€
(pão anadia)
Prego de Novilho Misto 4.00€
(pão anadia)
Prego de Novilho Queijo Serra 5.50€
(pão anadia)

COCKTAILS E GINS

SUMOS NATURAIS BATIDOS

VINHOS BRANCOS (copo)

Laranja - 2.40€
 
Abacaxi (opcional hortelã) - 2.85€
 
Laranja e Cenoura - 2.80€
 
Multi-Vitaminas - 3.80€

Morango, banana, água de coco, quinoa e
hortelã- 4.90€
 
Açaí, banana, morango, linhaça e mel - 4.90€
 
Banana, maçã, morango, mel e iogurte
natural - 4.90€
 
Morango, frutos vermelhos, mel, aveia e
iogurte - 5.20€

SANDES  E PREGOS

BEBIDAS

SANGRIAS
Vinho Branco - 1L 11.00€ | 2L 17.00€

Vinho Tinto - 1L 11.00€ | 2L 17.00€

Espumante - 1L 14.00€ | 2L 23.00€

Espumante com Maracujá -

1L 14.00€ | 2L 23.00€


