
€3.90

€5.40

€5.40

€5.70

• Sopa do dia 

• Gazpacho Andaluz (V) (G) 

• Creme de tomate fresco com natas e salsa (V) 

• Sopa Tailandesa com frango, ervilhas tortas, coentros, malaguetas (G) (N)

SOPAS

€12.70

€11.60

€13.50

€11.00

• Abacate com camarão e molho cocktail 

• Camarão em massa kaitaifi, molho de chilli, lima, gengibre, manga e coentros  (G)  

• Carpaccio de novilho marinado com alho, azeite, coentros, raspas de queijo parmesão 

• Ninho de massa filo com queijo chèvre, maçã, nozes, mel (V) (N)

ENTRADAS

€13.50

€14.50

€13.20

€17.80

€12.80

• Salada de camarão e abacate –Camarão, folhas verdes, abacate, bacon estaladiço

• Salada Tropical – Camarão, melão, papaia, manga, Molho de limão e hortelã 

• Tailandesa – Frango, cogumelos, tomate seco ao sol, rabanetes, rebentos de soja, courgette, 

beringela, folhas verdes, cajú, Vinagrete de chilli doce e coentros (N) 

• 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 

• Camarão crocante – Camarão, misto de alfaces, manga, tomate cereja, pancetta estaladiça 

Vinagrete de chilli doce, gengibre e vinagre balsâmico (G)

SALADAS

€11.40

€19.30

€11.20

€12.40

€18.00

€12.00

€13.20

• Lasanha de pato com espinafres e gengibre

• Linguini Al Pesto: Linguini, camarão, queijo parmesão, rúcula, manjericão, pinhão, azeite 

• Spaghetti bolognese 

• Penne com frango, bacon, natas, queijo gorgonzola 

• Spaghetti preto com tamboril, camarão, cogumelos, natas, tomate 

• Tagliatelle carbonara Four Seasons 

• Penne com espinafres, queijo ricotta e frutos secos (V) (N)

MASSAS

€10.30

€12.90

€11.00

€13.10

€13.50

€1.50

• Marguerita (V) - Tomate e queijo 

• Pepperoni - Tomate, queijo mozzarella, salame picante, fiambre, cogumelos 

• Vegetariana (V) - Espinafres, beringela, cogumelos, rúcula, cebola roxa, 

tomate cereja, queijo mozzarella 

• Prosciutto - Tomate, azeitona preta, presunto de parma, rúcula, queijo mozzarella e grana padano

• Calzone – Frango, queijo mozzarella, beringela grelhada, manjericão, ovo

 

+ Adicione um ingrediente

• Cogumelos, fiambre, salame picante, anchovas, pimento jalapeño, ananás

PIZZAS



• Mousse de chocolate 

• Pudim de caramelo 

• Salada de fruta 

• Cheesecake de abacate e lima com chantilly

€6.70

€6.70

€6.70

€7.00

SOBREMESAS

• Batatas: frita, salteada, cozida ou assada. Batata doce frita 

• Arroz basmati 

• Legumes: misto de legumes salteados; feijão-verde salteado com bacon;

brócolos de rama cozidos, cogumelos salteados 

• Saladas: salada mista; salada de tomate, cebola e orégãos; salada verde 

• Salada mista media

€3.20

€3.20

€3.20

€3.20

€4.75

ACOMPANHAMENTOS

• Simples 

• Tomate fatiado e alface 

• Queijo 

• Bacon, queijo, cebola roxa caramelizada

€9.60

€10.20

€11.00

€11.50

HAMBURGERS (180 grms. / 6.30 oz.)

• Filetes de pescada dourados, batatas fritas e molho tártaro (G) 

• Croquettes de camarão, batatas fritas, molho de chilli, lima, gengibre, manga e coentros 

• Caril de camarão com arroz branco 

• Filete de robalo grelhado, batatas novas e legumes, molho de manteiga

€11.00

€11.00

€21.10

€21.30

PRATOS DE PEIXE

• Asas de frango estaladiças com batatas fritas simples ou com molho de chilli ou de queijo azul 

• Frango Piri Piri, batatas fritas 

• Costeletas de borrego com molho de hortelã servido com batatas fritas 

• Carré de borrego, molho de amora 

• Costeleta de vitela branca grelhada, manteiga de tomilho 

• Strogonoff de vaca flambeado com vodka, arroz branco 

• Bife do acém grelhado, manteiga de tomilho, batatas fritas 

• Bife do lombo grelhado com molho béarnaise

€10.70

€11.50

€22.70

€28.00

€24.50

€22.20

€22.20

€27.00

PRATOS DE CARNE

INFO: 

- Este serviço poderá não estar disponível ou sujeito a alguma demora nas horas de mais movimento no 

restaurante, entre as 13.00hrs e as 14.00hrs e as 19.45hrs e as 21.15hrs. 

- Por favor faça o seu pedido através do nº 127 e recolha o seu pedido no restaurante.

- Todos os pratos que contêm frutos secos estão marcados com (N).

- Todos os pratos vegetarianos estão marcados com (V).

- Todos os pratos que contêm glúten estão marcados com (G).

- Contudo não podemos garantir que outros produtos não possam estar em contacto com os mesmos.

Das: 12:30

Às: 21:30


