OS COSMOBITES
Cannelloni de presunto com queijo manchego
3.50€
Paté de atum com cebola roxa e grissinis
3.50€
Azeitonas marinadas
3.50€

manteiga composta, paté do dia e variedade de pães

Creme de legumes selecionados
3.50€
Aveludado de marisco
5€
Camarão salteado e seu crocante
à algarvia
12€
Camarão tempura Oriental

legumes crocantes e sweet chilli

OS PRINCIPAIS

8€

Peixe do Mercado

em molho de cataplana · amêijoas
camarão

3.5€

Carpacio de salmão fumado

em mil folhas, creme f raiche,
aneto e caviar

8€

Amêijoas da nossa ria formosa
em molho de coentros
16€
Involtini de cozido à portuguesa

mayo de enchidos e seu crocante

8€

Surf and Turf

ou

naco de novilho · camarão
texturas de açorda de bivalves
molho de ouriço

19€

O nosso Bife à portuguesa

Cataplana de peixes e mariscos
da nossa costa (2 pessoas)
50€

18€

assado no forno · legumes
mediterrânicos · mexilhão

Massinha de peixe do dia e
amêijoas da nossa ria formosa
(2 pessoas)
40€
Caril de gambas

crocante de massa brick · arroz de
amêndoas algarvias torradas

18€

19€

batata pala-pala e seu puré · presunto
crocante · molho de alho negro

Risoto de espargos verdes

misto de cogumelos selvagens|crocantes de parmesão |verduras da ria
formosa

17€

AS ENTRADAS

· Couvert ·

AS SOBREMESAS
Salada de frutas

Cheesecake de Baunilha

5€

6€

salada de f rutas f rescas
couli de f rutos vermelhos

caramelo salgado
panaché de f rutos vermelhos

Churros

Laranja Algarvia

5€

6€

canela · gelado de baunilha

torta e seu gelado

Hot Brownie

brownie · gelado de tangerina

6€

I.V.A incluído à taxa legal em vigor.
Caso tenha alguma alergia ou intolerância alimentar, por favor informe-nos de imediato.
Solicite a carta de alergénicos presentes nos produtos.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se
não for solicitado pelo cliente ou por este utilizado (DL 10/2015,16-01).
Dispomos de Livro de Reclamações.

