VINHOS
Copo/Lata 5.00€ - Garrafa 13.00€

ALGARVE

ALENTEJO

Al RIA

MINGORRA

VERDE
ALVARINHO | GATÃO

DOURO
CAIADO | MATEUS ROSÉ

IVA incluído à taxa em Vigor. Neste estabelecimento existe Livro de Reclamações. Se necessitar de informação sobre alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes
de efectuar o pedido. Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
VAT included at the current rate. If you need any information about allergens, please ask our staff before ordering. No dish, food product or drink Incl. Couvert, may be charged if
not requested or consumed by the costumer. Complaints book available.

GIN* – 9.50€

Costa Brava (Espanha)

Santiago do cacém (Portugal) Galiza (Espanha)

Lossburg (Alemanha)

Girvan (UK)

Londres (UK)

*5CL Gin servido com água tónica premium “Seventeen”

IVA incluído à taxa em Vigor. Neste estabelecimento existe Livro de Reclamações. Se necessitar de informação sobre alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes
de efectuar o pedido. Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
VAT included at the current rate. If you need any information about allergens, please ask our staff before ordering. No dish, food product or drink Incl. Couvert, may be charged if
not requested or consumed by the costumer. Complaints book available.

Uísque / Whisky
(Dose 5cl)

6.00€

7.00€

10.00€

6.50€

6.50€

IVA incluído à taxa em Vigor. Neste estabelecimento existe Livro de Reclamações. Se necessitar de informação sobre alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes
de efectuar o pedido. Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
VAT included at the current rate. If you need any information about allergens, please ask our staff before ordering. No dish, food product or drink Incl. Couvert, may be charged if
not requested or consumed by the costumer. Complaints book available.

VINHO MADEIRA E VINHO DO PORTO
(Dose 5CL)

Vinho Madeira

Romariz Fine White

Quinta das Lamelas

Quinta das Lamelas

Medium Rich/Dry

Fine White/Tawny 10 anos

10anos/Extra Dry white

Tawny Reserva

3.50€

3.50€ / 4.50€

5.50€ / 4.50€

7.50€

IVA incluído à taxa em Vigor. Neste estabelecimento existe Livro de Reclamações. Se necessitar de informação sobre alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes
de efectuar o pedido. Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
VAT included at the current rate. If you need any information about allergens, please ask our staff before ordering. No dish, food product or drink Incl. Couvert, may be charged if
not requested or consumed by the costumer. Complaints book available.

Cognac Camus

Cognac Martell

Licor

Licor

Licor Dom Chique

Aguardente

Aguardente

Aguardente

VSOP Elegance

VS

Beirão

Grand Marnier

Medronho e mel

CRF

Castelo de Silves

Conde de Lippe

8.50€/dose*

8.50€/dose*

4.00€/dose*

6.00€/dose *

4.00€/dose*

4.00€/dose*

3.50€/dose*

6.00€/dose*

*dose 5cl

IVA incluído à taxa em Vigor. Neste estabelecimento existe Livro de Reclamações. Se necessitar de informação sobre alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes
de efectuar o pedido. Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
VAT included at the current rate. If you need any information about allergens, please ask our staff before ordering. No dish, food product or drink Incl. Couvert, may be charged if
not requested or consumed by the costumer. Complaints book available.

COCKTAILS

APERITIVOS | APPETIZERS
Dose 5cl

7.50€

Martini Bianco | Rosso
3.00€
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pernod | Ricard
4.00€

Amêndoa Amarga
3.50€

Brandy Croft
4.00€

Tepache Tropical de ananás, manga e lúpulo (S/álcool)
Soda de toranja e mangerona (S/álcool)
Spritz de framboesa e erva Príncipe
Sangria mediterrânica de pêra, manjericão e gengibre
Porto Tónico com Zimbro, Pepino e Hortelã
Poncha da Madeira, maracujá, tangerina e mel
Tequilla Don Diego | José Cuervo
4.00€

Vodka Moskvskaya
4.00€

Bacardi
4.00€

Licor Alfarroba
3.00€

IVA incluído à taxa em Vigor. Neste estabelecimento existe Livro de Reclamações. Se necessitar de informação sobre alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes
de efectuar o pedido. Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
VAT included at the current rate. If you need any information about allergens, please ask our staff before ordering. No dish, food product or drink Incl. Couvert, may be charged if
not requested or consumed by the costumer. Complaints book available.

Espumante/Champanhe| Sparkling Wine/Champagne

Charles Pelletier
15.00€

Moet & Chandon
35.00€

Ruinart
75.00€

IVA incluído à taxa em Vigor. Neste estabelecimento existe Livro de Reclamações. Se necessitar de informação sobre alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes
de efectuar o pedido. Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
VAT included at the current rate. If you need any information about allergens, please ask our staff before ordering. No dish, food product or drink Incl. Couvert, may be charged if
not requested or consumed by the costumer. Complaints book available.

Cerveja | Beer
0.20cl & 0.33cl
1.20€ - 1.50€

Sommersby |Cider
2.00€

Coca-Cola | 7Up
2.00€

Compal
2.00€

Água Tónica
Tonic Water
2.00€

Água das Pedras|Sabores
Sparkling Water | Flavoured
1.50€

Água | Water
0.33cl – 0.50cl – 1L
1.00€ - 2.00€ - 2.50€

IVA incluído à taxa em Vigor. Neste estabelecimento existe Livro de Reclamações. Se necessitar de informação sobre alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes
de efectuar o pedido. Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
VAT included at the current rate. If you need any information about allergens, please ask our staff before ordering. No dish, food product or drink Incl. Couvert, may be charged if
not requested or consumed by the costumer. Complaints book available.

CAFÉ, CHÁ | COFFEE, TEA

Café Expresso | Descafeinado
Expresso | Decaff
0.80€

Café Duplo |Americano
American Coffee
1.00€

Cappuccino
1.50€

Pingado
Flat White
1.50€

Café Latte
Latte Macchiato
1.50€

Chocolate quente
Hot Chocolat
1.50€

Chá
Tea
1.00€

Cápsula café | Coffee cap
Consumo no quarto | In Room exclusiv
0.50€

IVA incluído à taxa em Vigor. Neste estabelecimento existe Livro de Reclamações. Se necessitar de informação sobre alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes
de efectuar o pedido. Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
VAT included at the current rate. If you need any information about allergens, please ask our staff before ordering. No dish, food product or drink Incl. Couvert, may be charged if
not requested or consumed by the costumer. Complaints book available.

Trilogia de queijos (escolha 3 queijos e 2 toppings) 15.00€
(choose 3 types of cheese and 2 toppings)
Queijo de Vaca curado | Cured Cow Cheese
Queijo de Vaca curado com Alho e Pimenta | Cured Cow Cheese with Garlic and Pepper
Queijo de Vaca curado com Oregãos e Cebola | Cured Cow Cheese with Oregano and Onion
Queijo de Vaca Curado com Piri Piri | Cured Cow Cheese with Piri Piri
Queijo de Vaca e Ovelha Curado | Cured Cow and Sheep Cheese
Queijo de Vaca Manchego Barqueta | Manchego Barqueta Cow Cheese
Queijo Brie | Brie cheese
Queijo Cabra Curado | Cured Goat Cheese
Queijo Cabra Curado em Cubos com Alho e Ervas | Diced Cured Goat Cheese with Garlic and Herbs
Queijo Cabra Curado em Cubos com Azeitonas e Oregãos | Cubed Cured Goat Cheese with Olives and Oregano

TOPPINGS: Mel, Compota de morango com hortelã, figo e laranja, laranja com vinho Madeira, abóbora com laranja.
Honey, Strawberry Jam with mint, fig and orange, orange with Madeira wine, pumpkin with orange.

*Cada ingrediente extra – 3€
*Each extra ingredient – 3€

IVA incluído à taxa em Vigor. Neste estabelecimento existe Livro de Reclamações. Se necessitar de informação sobre alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes
de efectuar o pedido. Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
VAT included at the current rate. If you need any information about allergens, please ask our staff before ordering. No dish, food product or drink Incl. Couvert, may be charged if
not requested or consumed by the costumer. Complaints book available.

Conservas Manná | Canned food from Olhão city - Algarve
4.50€

Sardinhas em azeite | Sardines in olive oil
Sardinhas em molho de escabeche|

Sardines in pickling sauce

Filetes de atum em azeite| Tuna fillets in olive oil
Filetes de cavala em azeite| Mackerel fillets in olive oil

IVA incluído à taxa em Vigor. Neste estabelecimento existe Livro de Reclamações. Se necessitar de informação sobre alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes
de efectuar o pedido. Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
VAT included at the current rate. If you need any information about allergens, please ask our staff before ordering. No dish, food product or drink Incl. Couvert, may be charged if
not requested or consumed by the costumer. Complaints book available.

Tosta Mista | Cheese and Ham Toast

3.00€

Tosta Queijo/Fiambre | Cheese or Ham Toast

2.50€

Torrada | Toast

1.50€

IVA incluído à taxa em Vigor. Neste estabelecimento existe Livro de Reclamações. Se necessitar de informação sobre alergénios, consulte por favor os nossos colaboradores antes
de efectuar o pedido. Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
VAT included at the current rate. If you need any information about allergens, please ask our staff before ordering. No dish, food product or drink Incl. Couvert, may be charged if
not requested or consumed by the costumer. Complaints book available.

