
19€

20€

20€

THE COOL ALTERNATIVES

Sopa de tomate, ovo bt

O tártaro de bife do lombo e batata palha

Cevada, cogumelos e trufa 

Risotto de espargos, avelãs e parmesão

Lâminas de magret de pato,

abóbora assada e tangerina

COUVERT

Pão de Mafra, broa de milho, manteigas artesanais de trufa e cecina, gema de ovo, jus de carne,
azeite DOP Casa de Santo Amaro premium

ENTRADAS

Carpaccio de novilho, chicória,

maionese fumada, pinhões

Cogumelos com alheira, batata em duas texturas,

ovo B.T. e pinhões

Cecina de vaca maturada

Croquetes de carne com molho de cebola roxa

Tutano, milho, espuma de lima

Cogumelos estufados, puré trufado,

vinagre balsâmico

Costela de porco BBQ | 500gr*

From the SEA

Sopa de peixe, coentros

Gyosas de peixe, emulsão de soja e balsâmico

Peixe do dia grelhado

Lavagante grelhado 800gr*, agrião, couve roxa e pickles

Caviar Oscietra e blinis de pimento

*gr|kg (aprox.)

First Things First!

5€

9€

19€

16€

14€

16€

11€

12€

14€

21€

12€

15€

28€

87€

50€

19:00 – 22:30

IVA incluído à taxa em vigor.

Se tiver alguma restrição alimentar por favor informe-nos.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente.



Shoulder RIB Steak | 400 gr* – CORTE DE ASSINATURA
Suave, suculento com baixa infiltração de gordura

Rib Beef Shank | 1,4 kg* – CORTE DE ASSINATURA
Osso buco cozinhado a baixa temperatura durante 18h, carne suculenta de comer à colher

Entrecôte Premium | 250 gr*
Ligeiramente marmoreado, com secção de gordura lateral que amacia e confere sabor

Lombo | 200 gr*
A mais nobre e tenra das secções, sabor equilibrado de textura perfeita

Alcatra Maturada a 28 dias | 600gr*
Corte magro, versátil, cor vermelha intensa, sem tendões ou rebarbas de gordura

Vazia Premium maturada a 30 dias | 300 gr*
Corte nobre, aroma intenso, marmoreado abundante com secção de gordura lateral

Black Angus New York Steak | 550 gr*
Abundância de marmoreado que confere sabor, macio e suculento

T-Bone | 800 gr*
Duas peças num só corte, saborosa vazia e lombo extraordinariamente tenro e macio

Ribeye Steak | 1 kg*
Carne com variação de cor entre rosa pálido e escuro, bastante saborosa e suculenta,
com pouca textura fibrosa e gordura firme

Tomahawk | 1 kg*
Corte majestoso de abundante marmoreado. Tenro, suculento e rico

Tábua RIB - 3 Cortes | 3 Experiências
Ribeye Steak | Alcatra | Entrecôte Premium

*gr|kg (aprox.)

Puré de batata, trufa

Arroz caldoso com enchidos, feijão manteiga e grelos

Legumes grelhados e alecrim 

Chips de batata

Esparregado de acelgas e queijo da ilha

Batata de especiarias

Iceberg, agrião, tomate rama e pickle de cebola roxa

MOLHOS | MAKE IT PERFECT

Meat your TARGET
Servido com manteiga Café de Paris, tomate e alho assado, variações de flor de sal.

ACOMPANHAMENTOS

• AIOLI • BEARNÊS • BARBECUE
• MOSTARDA • NOISETTE • QUEIJO
• RIB PICANTE

36€

52€

28€

30€

47€

40€

50€

62€

75€

85€

145€

8€

7.5€

7€

6€

8€

7€

7.5€


