Entradas
(uma por pessoa à escolha no momento)

Ceviche de peixe selvagem (geralmente pampo ou garoupa)
Empanada de carne argentina ou de Atum picante
Camarão selvagem panado com sésamo e molho de manga

peixe
(um por pessoa à escolha no momento)

Filetes de peixe espada preto, com esmagada de batata e ervas frescas, mayonese
de lima

Bacalhau confitado, com grelos e batatinhas
Bitoque de Atum

Carne
(um por pessoa à escolha no momento)

Tira Argentina (fraldinha) com batata doce e chimichurri
Bife argentino (vazia) com batatas fritas e confit de cebola
Bitoque argentino à portuguesa (cuadril)

Sobremesas
(uma por pessoa à escolha)

Bolo de Chocolate com doce de leite
Apple Crumble com gelado de baunilha
Abacaxi assado com gelado de côco
Pudim flan com doce de leite

Preço: 42,50 iva incluido
Não temos MULTIBANCO nem VISA. Muito Obrigado.

Suplementos de Bebidas
1. Valor- 6,50 € por pessoa
Durante a refeição
Vinho tinto/branco/rosé, sangria tinta/branca/rosé, ou jarro de cerveja
super bock (1 litro) (à razão de meia garrafa / jarro por pessoa).
Água ou limonada (uma por pessoa)
Café no final (um por pessoa)

2. Valor – 12,50€ por pessoa
Antes da Refeição (até ao prato principal)

Daikiri, gin tónico, vodka tónica, martini, cuba libre, porto branco ou tawny,
mimosa ou kir royal (escolher um)
Durante a Refeição

Vinho tinto/branco/rosé, sangria tinta/branca/rosé, ou jarro de cerveja
super bock (1 Litro) – à razão de uma garrafa/jarro por pessoa
Água, limonada ou refrigerante (um por pessoa)
No final:

Café, brandy ou ginjinha (um por pessoa)

3. Valor – 18,50€ por pessoa
Antes da Refeição (até ao prato principal)

Qualquer cocktail da nossa carta (1 por pessoa)
Durante a Refeição

Vinho Tinto/Branco/Rosé, Sangria tinta/branca/rosé, ou jarro de cerveja
Super Bock (1 Litro) – à razão de uma garrafa/Jarro por pessoa
No final:

Café, Brandy, ginjinha, whisky novo, porto 10 anos, licor beirão ou
amêndoa amarga
Estes suplementos incluem IVA à taxa legal (23%)
Cada grupo apenas poderá optar por um suplemento de bebidas, isto é, todos os
elementos do grupo pagarão pelo suplemento mais caro escolhido.

