MENU I
TO START
Pão, manteiga artesanal, queijo da ilha

TO SHARE
Carpaccio de novilho, azeite, chicória e Grana Padano
Cecina de vaca maturada

GROUP SHARING
“...A GREAT MEATING"

Cogumelos assados, molho romesco,
ovo e pinhões tostados
Croquetes de carne com molho de cebola fumada

MEAT SHARING
Vazia e Chateaubriand com salada de tomate,
queijo fresco e azeitona, legumes asiáticos, arroz de grelos
e chouriça de cebola e esmagada de batata doce
3 molhos sugestão do Chef

SWEETNESS

MENU III
TO START
Pão, manteiga artesanal, queijo da ilha

TO SHARE
Carpaccio de novilho, azeite, chicória e Grana Padano
Cecina de vaca maturada

Crunchie
Farófias Split

35,00 €

por pessoa

MENU II

Cogumelos assados, molho romesco, ovo e pinhões tostados
Croquetes de carne com molho de cebola fumada
Tataki de atum, amendoim, sunomono e abacate
Bife tártaro

MEAT SHARING
Entrecôte e Cowboy Steak com puré de aipo e maçã,
saladas de raízes braseadas, gomos de batata
com molho de especiarias e risotto de espargos
3 molhos sugestão do Chef

SWEETNESS
Petit gâteau de chocolate de caramelo
Lisboa - Pastel de nata, ginjinha

45,00 €

LEMEN

S
TO

SUP

por pessoa

BEBIDAS
Sem vinhos: águas com e sem gás,
refrigerantes, café e chá

10,50€

TO START
Pão, manteiga artesanal, queijo da ilha

TO SHARE
Carpaccio de novilho, azeite, chicória e Grana Padano
Cecina de vaca maturada
Cogumelos assados, molho romesco, ovo e pinhões tostados
Croquetes de carne com molho de cebola fumada
Tataki de atum, amendoim, sunomono e abacate

MEAT SHARING
Posta de novilha e Vazia maturada com brás de legumes,
batata frita com ervas finas, salada coleslaw
e arroz de tomate e coentros
3 molhos sugestão do Chef

SWEETNESS
Brownie de chocolate com gelado
Tarte de limão merengada

40,00 €

por pessoa

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
As crianças com idades compreendidas entre
os 4 e os 12 anos terão um menu especial no valor
de metade do indicado para os menus acima.

por pessoa

As crianças com menos de 4 anos de idade
terão também um menu especial e são oferta.

Com vinhos: vinho branco e tinto Seleção RIB,
águas com e sem gás, refrigerantes, café e chá

Caso pretenda uma seleção de vinhos mais cuidada,
por favor informe-nos. Teremos todo o gosto
em criar uma solução personalizada para o seu evento.

14,00€
por pessoa

Grupos entre 10 e 35 pessoas. De forma a assegurar o conceito RIB, de partilha de menus
e de experiências, mesmo para grupos, o set-up do restaurante será mantido.

Reservas: 968 578 962

