
Prefácio (Pão quente, manteiga, 
pasta de azeitona e sugestão do dia)

Croquete de Alheira com beterraba 
avinagrada e pure de maçã

Chamuças de legumes com caril
e chutney de manga

1,90€

4,50€

4,50€

Sopa do dia 2,50€

A palavra sopa tem a sua origem 
semântica no sânscrito “sû” (bem) 
e em “pô” (alimentar), significando 
assim “bem alimentar”. O seu consumo 
remota à pré-história e, alguns registos, 
consideram a sopa o prato  mais antigo 
do mundo, anterior à descoberta do fogo.



Risotto com cogumelos 11,50€

Bifinho para criança com ovo estrelado, arroz e batata frita 8,50€

Um estudo estatístico recentemente publicado,  revela que o número de vegetarianos 
em Portugal quadruplicou na última década, sendo agora cerca de 120.000 o número 
de portugueses que adoptou um regime alimentar vegetariano, o que corresponde a 
1,2% da população portuguesa.



Lombo de bacalhau c/ puré de grão e pak-choi

Polvo panado com arroz de tomate e molho aioli

Peixe do dia com esmagada de batata e legumes salteados

15,50€

16,50€

12,50€

Bife à café com chips de batata doce e salada com vinagrete 
cítrico

Bochecha com purê de batata doce e couve roxa avinagrada

Entrecosto em vinha d’alhos com arroz de carqueja e grelos

15,50€

14,50€

13,50€

Plebeu e Repúblicos
Depois de aceite por votação o 

novo residente fica algum tempo 
à experiência, durante o qual tem 
o título de Plebeu, Candidato, ou 

outras consoante a Casa, sendo 
mais tarde submetido a mais uma 

votação podendo aí ser aceite 
como Repúblico, ou seja residente 

permanente.



Bolo de chocolate, molho toffee amendoim e gelado de baunilha

Cheesecake de Lima e Gelado de Mirtilos 

Leite creme com frutos silvestres e gelado de Framboesa

Sopa de morangos e menta com sorbet de limão

4,50€

4,50€

3,50€

4,50€

Sobremesa
Também conhecida por pospasto, é como 
usualmente se chama o complemento das 
refeições. Portanto, sobremesa significa 
depois da mesa ou aquilo que sucede 
à refeição principal.


