
Couvert 3,5€ (pp)*
Selecção de pão, paté de atum, azeitonas marinadas,

manteiga de tomate seco

Ameijoas à Bulhão Pato 200gr 12€
Camarão ao alho 13,5€
Pica pau de atum 11€
Pica pau de novilho 9€

Creme de abóbora assada 5€
Gaspacho algarvio 6€

   Sopa rica do mar 8,5€

César Clássica 12€
Salada de polvo 9€
Caprese 10€
Algarvia 7€

Adicione Frango - 2€ / Camarão - 5€

Club sandwich 14€
(alface, tomate, ovo, maionese, peito de frango, bacon)

        Hambúrguer Clássico 14€
(carne de vaca, molho cheddar, bacon, agrião, cebola caramelizada)

                                             Hambúrguer de choco 16€
     (Pão negro, aioli, choco panado, alga wakame, canónigos)

Wrap de frango grelhado 12€
        (Maionese sweet chilli, queijo cheddar, bacon, rúcula)

                                             Wrap vegetariano 11€
     (Espinafres, legumes grelhados, mozzarella fresca, pesto)

Petiscos para partilhar

Sopas

Saladas 
frescas

Sandes
com batata frita



Peixe fresco do dia Preço do mercado/kg
Peixe fresco do Atlântico da nossa montra, com batata a murro e salada algarvia
Salmão 200gr 13€
Atum 200gr 15€
Frango piri piri Batata frita e salada de tomate 13€
Presa de porco Espargos e arroz 16€
Bife da vazia Batata doce frita e salada cítrica 18€

Salada de frutas exóticas 5€
Calda de fruta, sorvet de coco e gengibre
Mousse de chocolate 4€
Sorvet de caramelo salgado, crumble de amendoim
Brownie de oreo 5€
Sorvet de maracujá, caramelo salgado
Taça de gelado Maritur 6€
Brownie, 3 bolas de gelado, chantily, cereja em calda, caramelo salgado, frutos secos

“Ice, Ice, Baby!”
Experimente a nossa montra de gelados e crie a sua própria taça 2,5€ cada bola

António de Vasconcelos Paulo Augusto
Chef de cozinha Chefe de Mesas

*PP (preço por pessoa)

IVA incluído à taxa em vigor. Nenhum prato, produto alimentar ou bebida pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente.
Este estabelecimento possui livro de reclamações. Estamos ao dispor dos nossos clientes sempre que pretendam saber se
algum dos nossos pratos contém um determinado ingrediente em particular. Quando efectuar o seu pedido, agradecemos que nos informe
de qualquer alergia ou restrição alimentar que devemos ter em consideração.

Grelha

Sobremesas



Pizza Marguerita 9€
Molho de tomate, queijo mozzarella, mangericão

Pizza Pepperoni 11€
Molho de tomate, queijo mozzarella, salami picante

Pizza Vegetariana 12,5€
Molho de tomate, queijo mozzarella, cebola, pimentos, cogumelos frescos, alcachofras, tomate 
fresco

Pizza Tropical 13€
Molho de tomate, queijo mozzarella, cogumelos frescos, bacon, ananás fresco

Pizza Mediterrânea 14€
Molho de tomate, queijo mozzarella, atum, cogumelos frescos, cebola, azeitonas

Pizza 4 queijos 14,5€
Molho de tomate, queijos mozzarella, parmesão, cheddar, chèvre

Pizza da casa - Molho de tomate, queijo mozzarella,
camarão, ananás fresco 15€

IVA incluído à taxa em vigor. Nenhum prato, produto alimentar ou bebida pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente.
Este estabelecimento possui livro de reclamações. Estamos ao dispor dos nossos clientes sempre que pretendam saber se
algum dos nossos pratos contém um determinado ingrediente em particular. Quando efectuar o seu pedido, agradecemos que nos informe
de qualquer alergia ou restrição alimentar que devemos ter em consideração.

Pizzas




