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INFORMAÇÃO IMPORTANTE: 
Apesar de termos procedimentos implementados, existe sempre 
um risco potencial de vestígios de produtos alergénicos se 
encontrarem em qualquer produto utilizado na cozinha. Não 
podemos por isso garantir que um prato esteja completamente 
isento da presença de produtos alergénicos. 
Assim, agradecemos que fale com o nosso Chefe de Sala, caso 
tenha alguma alergia ou intolerância alimentar para que lhe 
possamos providenciar a devida informação sobre os nossos 
pratos. 
Nesta carta apenas informamos os pratos que contêm frutos secos 
(N) e Glúten (G). Os pratos vegetarianos estão marcados com (V). 
Todos os pesos indicados são aproximados, em matéria não 
cozinhada. Todos os pratos de peixe podem conter espinhas e 
todos os pratos estão sujeitos a disponibilidade. 

Todos os preços incluem IVA. 
 
 
Não é permitido fumar no restaurante e bar. Charutos e cachimbos não são permitidos 

em qualquer parte do restaurante e terraço. 

Embora as áreas do terraço estejam fora, por favor considere os outros hóspedes e 

abstenha-se de fumar na mesa se outras pessoas nas proximidades estiverem comendo. 
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Snacks – 12.00–22.00 

Sopa verde fria 
Creme de abacate, espinafres, aipo, manjericão, pepino,  
maçã verde, sementes de abóbora e girassol  €5.60 

Saladas 

Salada césar clássica  

Alface romana, queijo parmesão, filete de anchovas, croutons, 

Molho César          €8.50 

Com frango grelhado                    €11.80 

                                      Com camarão cozido        €12.80 

                                        Com salmão fumado      €13.80 

Camarão e abacate 
Camarão, folhas verdes, abacate, bacon estaladiço 
Vinagrete de maionese e mostarda €13.50 
 

Tropical 
Camarão, melão, papaia, manga 
Molho de limão e hortelã €14.50 
 

Prato do Mar 
Camarão, salmão fumado, gravlax, 
arenque marinado, tártaro de salmão fumado, 
salada de batata com caviar de salmão, salada alentejana 
Dois molhos: Mostarda de Dijon com endro, cocktail €17.00 

 
Camarão crocante (G) 
Camarão crocante, misto de alfaces, manga, 
tomate cereja, pancetta estaladiça 
Vinagrete de chilli doce, gengibre e vinagre balsâmico €12.00 
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Niçoise 

Atum fresco, 
tomate, feijão-verde, 
batata, cebola roxa, 
ovo, azeitonas, 
coentros, orégãos 

Vinagrete de anchovas €14.30 
 

Salmão - Salmon 

Salmão escalfado morno, 
misto de alfaces, espargos e 
manga 
Iogurte grego, abacate, 
coentros e sumo de lima €14.00 
 

Salada do Chef 
Frango, queijo, fiambre, alface,  

ovo cozido, tomate, pêssego, vinagrete €12.20 
 

Tailandesa (N) 

Frango, cogumelos, tomate seco ao 
sol, rabanete, rebentos de soja, 
courgette, beringela, 
folhas verdes, cajú 
Vinagrete de chilli doce e coentros €13.20 
 

Saladas Funcho 
Funcho, arandos, sumo de lima,  
rúcula, tomate cherry 
Vinaigrete de azeite, limão  
Pimento preta (Vegan)           €9.80 

Adicione queijo halloumi (V)  €13.30 

             Poke de Salmão 
             Quinoa, couve roxa, pepino,  
             Sementes de sésamo e molho de soja       €13.00 
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Petiscos 
 
 

Croquettes de camarão (G) 
Molho de chilli, lima, gengibre, manga e coentros €11.00 
 

Asas de Frango 
Asas estaladiças 
Simples ou com molho de chilli ou de queijo azul €10.70 
 
 

Gourjonetes de Frango (G) (N) 
Palitos de frango crocantes em panko 
Molho de caril €10.30 
 
 
 

Todos os petiscos são servidos com batatas fritas ou 

salada. All nibblings are served with French fried potatoes 

or salad. 

 

 
Sanduiches (G) 
Servidas em baguette ou paninni quente 
 

Queijo e fiambre €8.10 

Atum, cebola, tomate, maionese 10.20 

Frango grelhado, coentros, 
queijo cheddar, abacate €10.10 
 

Prego grelhado, molho béarnaise €13.50 
 

 
Todas as sanduíches são servidas com batatas fritas ou salada. 
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Sanduiches Especiais Four Seasons (G) 
 
 

Clube Tradicional 

Frango, fiambre, bacon, tomate, 
alface, ovo, maionese  €13.00 

Clube vegetariana (V) 

Abacate, beringela, alface, cenoura, espinafre 
pepino, tomate, ovo, maionese  €10.80 

Clube Salmão 

Salmão fumado, abacate, funcho, rúcula 
pepino doce, alcaparras,  
Maionese e mostarda de Dijon  €12.80 

Camarão 
Sandwich aberta de camarão, guacamole, lima, tomate cereja, 
malagueta, cebola crocante 
Molho de cocktail      €10.80 

 
Todas as sanduiches são servidas com batatas fritas ou salada. 

 

Wraps (G) 

 
Mozzarella, tomate, chicória, alface roxa 
Pesto com manjericão (V) (N)  €10.00 

Camarão, manga, malagueta, alface 
Molho cocktail  €11.00 

Frango grelhado, bacon, 
coentros, espinafre bébé, 
abacate, alface, 
Maionese  €10.00 

Novilho, pepino, alface, alface roxa e cenoura 
Maionese de mostarda em grão e oregãos  €13.00 

Todos os wraps são servidos com batatas fritas ou salada. 
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Hambúrguers (G) 
 
 

Vaca (180 grs.) 
 

Simples €9.60 

Tomate fatiado e alface €10.20 

Queijo €11.00 

Bacon, queijo e cebola roxa caramelizada €11.50 

Cachorro €8.80 

Batata frita €3.20 

 

 
Todos os hamburgers e o cachorro são servidos com batatas fritas ou salada. 


