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Christmas Menu



Crudo de atum al limone
Tuna “crudo” al limone

....
Linguine com camarão salteado

Alho e coentros
Linguine with sautéed shrimps

Garlic and cilantroGarlic and cilantro

Or/Or

A Capricciosa
Passata de tomate san marzano, mozzarella or di latte, cogumelos, prosciutto cotto, gema de ovo & alho

A Capricciosa
San marzano tomato passata, mozzarella or di latte, mushrooms, prosciutto cotto, egg yolk and garlic

....
Panna cotta clássicaPanna cotta clássica
Molho de frutos vermelhos

Panna Cotta
Wild Berries sauce

35€
INCLUI - couvert, entrada, prato, sobremesa, soft drinks ou copo de vinho, água e café
INCLUDES - couvert, starter, main, dessert, soft drinks or a glass of wine, water and coffee.

SUPLEMENTO DE VINHO DO PORTO CAFEÍNA 20 ANOS - +6€SUPLEMENTO DE VINHO DO PORTO CAFEÍNA 20 ANOS - +6€
PORT WINE CAFEÍNA 20 YEARS OLD TAWNY - PLUS 6€

Preços em euros com IVA incluído
Prices in euros including VAT
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Mozzarella in carrozza no forno a lenha

Burrata em Massa de Pizza, Tomates Assados, Manjericão e Parmigiano Reggiano
Mozzarella in carroza

Burrata in Crispy Pizza Dough, Roasted Tomatoes, Basil and Parmigiano Reggiano

....
Risotto al mare

Corvina, gambas, lulas, aneto e açafrãoCorvina, gambas, lulas, aneto e açafrão
Al Mare Risotto

Croaker, prawns, squid, fennel and saff

Or/Or

Gnocchis gratinados 
Ragù de novilho e cogumelos
Gnocchis gratin

Veal and mushrooms ragùVeal and mushrooms ragù

....
Big pavlova

Mascarpone e morangos
Big pavlova

Mascarpone and strawberries

35€
INCLUI - couvert, entrada, prato, sobremesa, soft drinks ou copo de vinho, água e caféINCLUI - couvert, entrada, prato, sobremesa, soft drinks ou copo de vinho, água e café
INCLUDES - couvert, starter, main, dessert, soft drinks or a glass of wine, water and coffee.

SUPLEMENTO DE VINHO DO PORTO CAFEÍNA 20 ANOS - +6€
PORT WINE CAFEÍNA 20 YEARS OLD TAWNY - PLUS 6€

Preços em euros com IVA incluído
Prices in euros including VAT



Termos & Condições
Terms & Conditions

ENQUADRAMENTO
Framework

Estes menus destinam-se a grupos. These menus are for groups.
São considerados grupos um número igual ou superior a 8 pessoas. Groups are considered as 8 or more guests.

A escolha dos pratos deve ser apresentada até 72 horas antes da visita ao restaurante. 
The dishes selection may be presentes 72 hours before the time of the service.
Deverão ser fornecidos previamente os dados de faturação da reserva. Deverão ser fornecidos previamente os dados de faturação da reserva. 
Billing details must be provided at the moment of the conrmation.

A reserva só será considerada efetuada, depois da boa cobrança do depósito de 50% do Valor total da reserva. 
The booking is only conrmed after we receive the deposit of 50% of the total group value.

O Depósito será cobrado através de Referência MB ou Cartão de Crédito nas nossas plataformas digitais. 
The deposit will be charged by MB codes or credit card on our digital platforms.

POLÍTICA DE CANCELAMENTOS
Cancelation PolicyCancelation Policy

As anulações ou cancelamentos prévios, não imputáveis ao restaurante ou serviço, não sofrerão uma penalização se 
ocorrerem até 24 horas antes do serviço marcado. Após esse horário não será devolvida a taxa de depósito de 50% 
paga no ato da reserva. Previous cancellation, not atributable to the restaurant or service, won’t be penalized if happening 

up to 24 hours before the service. After that we will not return the 50% deposit payed at the time of the booking.

Mudanças no número de comensais em reservas de grupo:
São aceites mudanças no número de comensais de um menu contratado, nunca superiores a 20% do total da reserva e São aceites mudanças no número de comensais de um menu contratado, nunca superiores a 20% do total da reserva e 

apenas até 5 horas antes do horário reservado.  O Aumento do número de pessoas está sempre pendente da 
disponibilidade logística do restaurante. Changes in the number of guests:

We accept changes in the number of guests in a closed menu contract, never higher than 20% of the total number of guests 
and only until 5 hours before the time of service.  Adding guests to your booking is always pending on the restaurant 

availability.

Depois das 5 horas anteriores à data reservada qualquer mudança será cobrada a 100%.   
After the previous 5 hours before service, any change to the group number of guests will be charged at 100%.After the previous 5 hours before service, any change to the group number of guests will be charged at 100%.


