MENU

RESTAURANTE CASA DO LEÃO
Horário / Meal Schedule
12:30h às 21:00h

Capacidade do Restaurante: 120 Lugares sentados
Restaurant capacity: 120 Sitting places

Consumo mínimo: 10,00€ por pessoa sem bebidas
Minimum consumption: 10,00€ per person without drinks

Conheça a história do Restaurante Casa do Leão

A melhor localização de Lisboa - Castelo de S. Jorge
O Restaurante Casa do Leão está localizado no Castelo de S. Jorge, conquistado por D. Afonso
Henriques aos Mouros, e oferece-lhe uma deslumbrante vista sobre Lisboa que poderá ser
apreciada durante um almoço ou jantar, aliando o ambiente histórico ao melhor da cozinha
tradicional portuguesa.
Que melhor aperitivo se poderia imaginar do que a vista sublime sobre Lisboa,
deslizando suavemente das suas colinas para o grandioso Tejo, a seus pés?

Pousadas de Portugal

A história de um país de norte a sul
Castelos, palácios, mosteiros, salões de reis e quartos de rainhas… Mais do que simples
hotéis, as Pousadas de Portugal são edifícios históricos e com história que contam a quem
que por lá passa um pouco do que Portugal é e foi. Desde os banquetes medievais,
recheados de gastronomia tradicional, às localizações únicas, rodeadas por paisagens
naturais inconfundíveis, a experiência de estadia numa das 34 Pousadas de Portugal levanos a uma viagem através do tempo, com os padrões de exigência e conforto dos dias de
hoje.

Get to know the story of Casa do Leão Restaurant

Lisbon’s best location - St George’s Castle
The Restaurant Casa do Leão is located in Castelo de S. Jorge, conquered by King D. Afonso
Henriques to the Moors, and offers breathtaking views of Lisbon which can be enjoyed over
lunch or dinner, combining the historic environment to the best traditional Portuguese
cuisine.
What better appetizer than one might imagine a sublime view over Lisbon, gliding smoothly
from its hills to the majestic Tagus at your feet?

Pousadas of Portugal
The history of a country from north to south
Castles, palaces, monasteries, halls ok kings and rooms of queens… More than just hotels,
Pousadas of Portugal are historic buildings with a history that tell to whoever passes by a
little of what Portugal is and was.
From medieval banquets, filled with traditional cuisine, to their unique locations, surrounded
by distinctive natural landscapes, the experience of a stay in one of the
34 Pousadas of Portugal takes us in a journey through time, with all the comforts and
modern requirements

Seleção de pães, humus, tapenade e manteiga
Bread selections, humus, tapenade and butter
4,00€

Queijinho amanteigado Alentejano
Little buttery cheese from Alentejo
5,50 €

Peixinhos da horta, molho tártaro e sal de limão
Green beans tempura with tartar sauce and lemon salt
6,50 €

Mini-pastéis bacalhau com molho e salsa
Small codfish cakes with garlic sauce and parsley
7,50 €

Ovos mexidos com espargos e farinheira
Scramble eggs with asparagus and sausage
9,00 €

Creme de legumes
Vegetables cream soup
6,50€

Gaspacho à Andaluza
Gazpacho Andaluza
7,50 €

Cascas de batata, orégãos e molho aiolli
Potato barks with oregano and aioli sauce
8,50€
Arancini de manjericão com molho de tomate
Basil arancini with tomato sauce
12,50€

Ovos Benedict em pão de Rio Maior
Eggs Benedict in traditional bread from Rio Maior
13,00€
Tosta de salmão fumado com ovo escalfado e espargos verdes
Smoked salmon toast with poached egg and green asparagus
13, 50€
Costeleta de sardinha com gaspacho sólido Alentejano
Sardine chop with gazpacho from Alentejo
14,50 €

Ceviche de Robalo
Sea bass ceviche
16,00 €
Hambúrguer de salmão em pão de tinta de choco, alface iceberg e alcaparras
Salmon hamburger, iceberg lettuce and caper
16,50€

Hambúrguer de novilho, queijo cheddar e cebola caramelizada
Calf hamburger with cheddar cheese and caramelized onions
17,50€

Pastrami em bolo do caco, maionese de alho e bacon crocante
Pastrami in “bolo do caco” bread, garlic mayonnaise and crunchy bacon
18,00€

Salada de frango, couscous e hortelã
Chicken salad with couscous and mint
15.50€

Salada de quinoa, salmão fumado e vinagrete de limão
Quinoa salad with smoked salmon and lemon vinaigrette.
17,00€

Caranguejo casca mole com salada de citrinos
Crab with citrus salad
18,50€

Risotto de abobora menina, espargos verdes, rúcula selvagem e avelã torrada
Pumpkin risotto with green asparagus, wild arugula and roasted hazelnut
18,00€

Risotto de camarão selvagem, lima, coentros e gengibre
Wild shrimp risotto, lime, coriander and ginger
23,00€

Bacalhau com crosta de broa, batata nova a murro e grelos ao alho em azeite virgem
Codfish in bread crust, baked potatoes, sautéed greens and virgin olive oil
26,00€

Filete de robalo, meia desfeita de batata e feijão-verde salteado
Sea bass fillet with mashed potatoes, sautéed vegetables and lemon sauce
28,00€

Polvo assado, batata-doce e panaché de legumes
Roasted octopus, sweet potato and vegetables
32,00€

Pato confitado com pêra em calda de vinho tinto e canela
Duck confit with pear in syrup of red wine and cinnamon
25,50€
Bife à portuguesa, espargos verdes, batata lusitana e molho avinagrado
Steak “Portuguese” style with green asparagus, sautéed potato and vinegary
28,50€

Costeletas de Borrego grelhadas, batata salteada, tímbalo de legumes e molho de hortelã
Grilled lamb chops with sautéed potatoes, vegetables and mint
30,00€

Doçaria Casa do Leão
Casa do Leão Desserts
6,50€
Salada de Fruta
Fruit Salad
6,00€

Castelo de S. Jorge
1100 - 129 Lisboa
Telefone | + 351 21 887 5962
restaurante.casaleao@pestana.com
www.pestana.com
www.pousadas.pt

É proibida a venda de:
Bebidas espirituosas ou equiparadas a quem não tenha completado 18 anos de
idade;
Todas as bebidas alcoólicas, espirituosas e não espirituosas a quem não tenha
completado 16 anos;
Todas as bebidas alcoólicas, espirituosas e não espirituosas a quem se
apresente notoriamente embriagado.
(Decreto-Lei n.º 50/2013 de 16 de Abril, alínea a, b e c do n.º 1 do art. 3)
Iva incluído à taxa em vigor
VAT included
Este estabelecimento dispõe de Livro de Reclamações
A complaints book is available
Decreto - Lei nº 156/2005, de 15 de Setembro
Publicado no D.R. n.º178 (Série I-A)
De acordo com a nova lei, as suas reclamações serão endereçadas para:
ASAE — Autoridade de Segurança Alimentar Económica
Rua Rodrigo da Fonseca, nº 73 1269-274 LISBOA
Tel. 21 798 3600 Fax 21 798 3654 E-mail correio.asae@asae.pt

