ZUPPI

GRISSINIS

€1,00

CREMA DI CECI

€3,40

creme de grão aveludado com queijo mascarpone, folhinhas de espinafre
fresco, salpicado com pedacinhos de presunto desidratado e ﬁo de azeite de trufas

CREMA DI POMODORO

sopa de tomate apuradinha em azeite, aipo, alho, cebola e basílico.
Acompanha com ovos escalfado e lascas de parmesão

ANTIPASTI

AGLIO

€3,40

LASAGNE

€10,80

CANNELLONI

€10,20

SPAGHETTI NERO CON GAMBERETTI

€11,90

PENNE AL SALMONE

€11,20

LINGUINE ALL' AGLIO E GAMBERETTI

€11,90

camadas de massa fresca com carne, tomate
e mozzarella, gratinada no forno
rolos de massa fresca recheados com carne,
cogumelos, espinafres e mozzarella gratinados no forno
envolvido em molho de tomate picante com mexilhão,
amêijoa, lula e camarão, salteados em azeite, alho e coentros frescos

€3,30

pão di casa no forno com alho, alecrim, salpicado
com pedrinhas de sal e regado com azeite extra-virgem

PASTA & RISOTTI

com salmão, envolto no seu delicioso molho aveludado
com natas e tirinhas de salmão fumado, lascas de parmesão,
folhas frescas de rúcula, espinafres e alcaparras
com camarão salteado em azeite extra-virgem,
picadinho de coentros, malagueta fresca e alho

POMODORO

€3,40

BRUSCHETTA con ricotta, crema di pomodoro e basilico

€3,60

SPAGHETTI ALLA CARBONARA

€10,70

CROSTINO

€4,50

SPAGHETTI ALLA BOLOGNESE

€7,30 €10,80

CAPRESE

€5,60

CARPACCIO

€9,00

FUNGHI ALLA MILANESE

€8,40

pão di casa no forno, com pesto e molho de tomate
fatia de pão levemente tostado com ricotta,
tomate e folhinhas de manjericão

fatia de pão levemente tostado e aromatizado com alho,
mozzarella de búfala, rúcula, presunto e pesto
mozzarella fresca, tomate cereja e pesto, regado com um
ﬁo de azeite extra-virgem. Acompanha com panne curazau
fatias de carne de vaca ﬁnamente cortada com rúcula,
cogumelos, aipo e lâminas de parmesão
cogumelos frescos recheados com carne e gratinados
no forno c/ béchamel e parmesão

com bacon envolto em creme de natas e ovo,
com pimenta preta e parmesão ralado
com carne picada e molho de tomate

PANZEROTTI DE RICOTTA

€10,30

RISOTTO DE ALHEIRA

€11,40

massa recheada com espinafres e ricotta, servido com apuradinho
molho de azeite e alho, regado com vinho branco e tomate cereja,
adornado com mozzarella fresca e salpicado de pesto
risotto rico de sabores tradicionais, envolto na gulosa alheira,
cogumelos, espinafres, salsa, cebola branca crocante desidratada
e escondido em folha de couve lombarda

RISOTTO FUNGHI PORCINI

€12,10

NOVO

risotto com cogumelos Paris, cogumelos porcini,
espargos verdes e lascas de pecorino

INSALATI

RISOTTO DI GAMBERETTI

€12,20

RISOTTO À BULHÃO PATO

€12,30

RISOTTO DI POLLO CON CURRY

€11,50

risotto com camarão, curgetes e tomate cereja salteados em azeite
e alho, levemente perfumados com um bom vinho branco e coentros picados

INSALATA DI CASA

verdes folhas frescas com rodelas de tomate e mozzarella fresca,
cobertas com ﬁnas fatias de presunto salpicado com pesto

INSALATA PANZANELLA

alface, rucola, espinafres, tomate cereja, cebola vermelha,
azeitonas pretas, noz, queijo de cabra panado e vinagrete de mel

INSALATA CESARE

folhas de alface, croutons, anchovas e tirinhas de peito de frango
grelhado, acompanhado com molho Cesare e lascas de parmesão

€9,20

€10,60

€9,90

risotto com amêijoas e para além delas, também
o fresco camarão e os espinafres salteados nos sabores
do molho à bulhão pato, malagueta, coentros, alho e limão
escondidos no risotto e cobertos com croutons de alecrim
risotto cremoso com pedacinhos de frango salteado em azeite,
cebola, pimentos e alho, vinho branco e caril. Acompanhado com folhas
de espinafres e salpicado com noz e pedaços de maçã

CARNI

PIZZE

MARGHERITA

€7,90

tomate, queijo mozzarella, manjericão e oregãos

PARMA

tomate, queijo mozzarella, folhas de rúcula, presunto e orégãos

FIORENTINA

tomate, queijo mozzarella, folhas de espinafres, ovo, lascas parmesão e orégãos

€10,60
€9,90

CAPRESE

€10,10

LA REINE

€11,20

FUNGHI

€10,80

CAPRINO

€11,80

queijo mozzarella de búfala, tomate cereja e manjericão
tomate, queijo mozzarella, cogumelos frescos, ﬁambre e orégãos
tomate, queijo mozzarella, cogumelos frescos e orégãos
tomate, queijo mozzarella, coberta com folhas de rúcula,
queijo de cabra, miolo de noz caramelizada e regada
com azeite de trufas e orégãos

POLLO AI FUNGHI

€11,90

PAILLARD DI VITELLO

€15,50

peito de frango frito com molho cremoso de cogumelos
e espiral de batatas fritas com legumes assados
bife do lombo de vaca com Tagliatelle Alfredo

HUMBURGUER

com chouriço picante, tomate, cebola, mozzarella fresca,
rúcula e pesto de manjericão

DOLCI

€9,90

PANNA COTTA

€3,40

MARQUISE DE CHOCOLATE

€4,30

CRUMBLE di mele e cannella con gelato

€4,40

TIRAMISU dalla tradizione

€4,40

TORTINO DI CIOCCALATO AL CUORE FONDENTE

€4,50

com coulit de frutos vermelhos
com nozes caramelizadas

tarte crocante de maçã e canela,
servida quente com gelado de baunilha

CALZONE

€12,20

PICCANTE

€11,50

DI CASA

€11,80

AFFOGATTO E GELATO ARTIGIANALE

€3,90

VEGETARIANA

€10,60

GELATO ARTIGIANALE (bola)

€2,50

QUATTRO FORMAGGI PORTOGHESE

€10,90

GAMBERETTI

€12,10

SALMONE AFFUMICATO

€11,50

pizza enrolada com tomate, queijo mozzarella, ﬁambre,
salame italiano, azeitonas, chouriço e orégãos
molho de tomate e queijo mozzarella, coberta com salame picante
ﬁnamente fatiado, folhas de rúcula fresca, um ﬁo de azeite e orégãos
tomate, queijo mozzarella de búfala, chouriço e orégãos
tomate, queijo mozzarella, cebola, pimentos, cogumelos frescos e orégãos
tomate, queijo mozzarella, Ilha, Azeitão, Niza e orégãos
tomate, mozzarella de búfala, espinafres, camarão e vinagrete de coentros
molho de tomate, mozzarella fresca, coberta com folhas de espinafre,
lascas de salmão fumado, regada com ﬁno ﬁo azeite de alcaparras e orégãos

À SUA ESCOLHA

a partir da base Margherita pode criar a sua
pizza com os nosso ingredientes

cada ingrediente + €2,50
camarões + €3,50

queque de chocolate quente com frutos vermelhos
e acompanhado com gelado de baunilha
biscuit amareto, café e gelado de baunilha

dispomos de generosa variedade de sabores tão bons que podem
nem sempre estar disponíveis; convém certiﬁcar se temos o seu preferido
para não ﬁcar com água na boca! Prove e delicie-se com: chocolate, baunilha,
natas, morango, limão, stracciatella, after eight, cookies, avelã, maçã verde e laranja

CONSULTE
o nosso menu
de pratos no
seu dispositivo
móvel.

prato vegetariano

PVP - Todos os preços incluem o I.V.A. • Temos livro de reclamações

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado. DL 10/125 - art. 135.º nº 3 Em caso de alergias deve solicitar informação junto dos nossos colaboradores

