CABO DA BOA ESPERANÇA
CAPE OF GOOD HOPE
Pão, manteiga e azeite (V)
Bread, butter and olive oil
Contém: Glúten; Lactose | Contains: Gluten; Lactose

Cevadinha de cogumelos, espinafres e soja (V)
Mushroom barley, spinach and soya
Contém: Glúten; Lactose; Soja | Contains: Gluten; Lactose; Soya

Tártaro de atum e peixe branco, rábano e coentros
Tuna and white fish tartar, radish and coriander
Contém: Glúten; Peixe; Soja; Ovo | Contains: Gluten; Fish; Soya; Egg

Crepes de alfarroba, alho francês e bacon
Carob crepes, leek and bacon
Contém: Glúten; Lactose | Contains: Gluten; Lactose

Tarte de lima, suspiro e sésamo tostado (V)
Lime pie, meringue and toasted sesamo
Contém: Lactose; Glúten; Ovo | Contains: Lactose; Gluten; Egg

Inclui harmonização vínica, água e café
Included wine pairing, water and coffee
(V)
(V)

Opções vegetarianas
Vegetarian options

Preço por pessoa
Price per person
40€

Disposições legais
Será um prazer esclarecer os nossos clientes sobre os ingredientes dos nossos
menus.
Se possui alguma alergia alimentar ou necessita de alguma dieta especial, informenos para que possamos preparar o seu menu de acordo.
Tenha em atenção que a cozinha não tem ambiente controlado pelo que poderá
haver contaminação cruzada.
Todos os preços são afixados em euros e têm IVA incluído à taxa em vigor.
Existe livro de reclamações.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, pode ser cobrado se não for solicitado
pelo cliente ou por este for inutilizado.

Legal Provisions
We will be pleased to provide any further clarification about the ingredients used in
our menus.
Should you have any food allergies or a special dietary request, please let us know so
we can prepare your menu accordingly.
Please note that the kitchen has no controlled environment so there may be crosscontamination.
All prices are in euros and include VAT.
A guest complaints book is available.
No dish, food or drink will be charged for if it was not requested by the customer and
if it remains untouched by the customer.

CABO DAS TORMENTAS
CAPE OF STORMS
Pão, manteiga e azeite (V)
Bread, butter and olive oil
Contém: Glúten; Lactose | Contains: Gluten; Lactose

Coração de alface, avelã e queijo (V)
Lettuce heart, hazelnut and cheese
Contém: Lactose; Frutos secos; Sulfitos | Contains: Lactose; Nuts; Sulfites

Peixe branco curado, manga e aipo
Cured white fish, mango and celery
Contém: Peixe; Aipo | Contains: Fish; Celery

Polvo, cenoura e pepino
Octopus, carrot and cucumber
Contém: Moluscos; Lactose; Sulfitos | Contains: Shellfish; Lactose; Sulfites

Mousse de chocolate, amendoim e flor de sal (V)
Chocolate mousse, peanut and salt flower
Contém: Lactose; Glúten; Ovo; Amendoim | Contains: Lactose; Gluten; Egg; Peanut

Inclui harmonização vínica, àgua e café
Included wine pairing, water and coffee
(V)
(V)

Opções vegetarianas
Vegetarian options

Preço por pessoa
Price per person
60€

Disposições legais
Será um prazer esclarecer os nossos clientes sobre os ingredientes dos nossos
menus.
Se possui alguma alergia alimentar ou necessita de alguma dieta especial, informenos para que possamos preparar o seu menu de acordo.
Tenha em atenção que a cozinha não tem ambiente controlado pelo que poderá
haver contaminação cruzada.
Todos os preços são afixados em euros e têm IVA incluído à taxa em vigor.
Existe livro de reclamações.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, pode ser cobrado se não for solicitado
pelo cliente ou por este for inutilizado.

Legal Provisions
We will be pleased to provide any further clarification about the ingredients used in
our menus.
Should you have any food allergies or a special dietary request, please let us know so
we can prepare your menu accordingly.
Please note that the kitchen has no controlled environment so there may be crosscontamination.
All prices are in euros and include VAT.
A guest complaints book is available.
No dish, food or drink will be charged for if it was not requested by the customer and
if it remains untouched by the customer.

