Cocktails
Timeless

12€

Bairro Alto Twist

12€

Sunset Lover

12€

PORT by The Vintage

12€

Vini Negroni

12€

Infusão de Vodka com hibiscos, lima fresca,
clara de ovo e polpa de morango
Infusão de Gin com camomila, manjericão,
sumo de lima e clara de ovo
Mezcal, Tequila, sumo de lima e manga,
xarope caseiro de mel, cardamomo
e gengibre
Porto Branco, St. Germain, sumo de lima e
ananás, infusão de manjericão, cominhos
e alecrim
Infusão de Gin, Vermouth Português, Vinho
da Madeira, mel de cana e zest de laranja
CLáSSICOS AO NOSSO
ESTILO

a partir de

12€

Margarita

...adicione jalapeno, gengibre ou morango

Gin & Tonic
Aperol Spritz | Mojito | Pisco Sour |
Moscow Mule
Paloma | Expresso Martini |
Bloody Mary
SEM ÁLCOOL
(adicione um shot se preferir)

Passion Fruit Cooler

6€

Hibiscus Cooler

6€

IVA INCLUÍDO.
Por favor informe-nos se tiver quaisquer alergias ou intolerâncias alimentares.

COMIDA
Gaspacho
com pimentos padrón e pepino

6€

Hummus
com tostas e azeitonas do Alentejo

7€

Salada de Burrata Artesanal
com mix de tomate, nectarina, cebola
roxa, manjericão, azeitona
e amêndoa

11€

Camarão Picante
salteado em alho e ervas

12€

Asinhas de Frango Picantes

8€

Polvo Assado
com esmagada de batata doce
e pimento padrón

14€

Pica-Pau

11€

Muito Melhor Que um Hambúrguer
sandes de porco preto em pão de
cerveja, cebola caramelizada, pickle
de couve roxa, 'fat chips' e molho BBQ

16€

Lombo de Bacalhau à Brás
receita tradicional criada no Bairro Alto

15€

Bife do Lombo
com batata frita, ovo estrelado e molho
de mostarda dijon

18€

Ceviche de Atum
com cenoura, abacate, tomate cherry,
pickle de cebola roxa e mandioca frita

14€

SOBREMESAS

Leite Creme
de lúcia-lima

7€

Brownie de Chocolate
com gelado de baunilha

6€

IVA INCLUÍDO.
Por favor informe-nos se tiver quaisquer alergias alimentares.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert pode ser
cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.

