
                                    Ementa nº 1- 25€ 
                    
                   Com um só prato, peixe ou carne menos entradas 
                         O prato escolhido é igual para todos                                   
 Crianças até aos 4 anos não pagam dos 4 aos 10 pagam metade 
 

Entradas 
Pão 
Azeitonas 
Manteiga e queijo barrar 
Pâté de Alheira 
Pâté de Delicias Mar 
Cogumelos com Linguiça 
Salgados caseiros rissóis, croquetes e pasteis bacalhau 
 
 
       Peixe                                                    Carne 
                                                                  Espetada de frango com farinheira 
Bacalhau Assado                                                       Tirinhas porco preto    

                                                                                    Aba de vitela assada no forno a lenha                                                                                                                                                                                                              
                         Bacalhau com Natas                                                   Costeletas de vitela                                              

                                                                                               
                                                                                      
                                                                                                                  

                                                           
         Sobremesas                                      Bebidas 
                                                                                                                 
Doce da Casa                                                                Vinho da casa (branco ou tinto) 
Mousse Chocolate                                                       Sangria (branca ou tinta) 
Misto (serradura com mousse)                                Refrigerantes 1,5l                                 
Serradura                                                                       Águas 
Molotof                                                                          Café 
Salada de fruta                                                             Ginja e Bagaço 
                                                                                         (Cerveja não incluída)                                                                                                                              
                                                                                          
                                                                                      
    
                                                                                                           
     
 
 
                                 
 
                                             Iva incluído á taxa em vigor  

 



                      Ementa nº2 – 27,50€ 
                   
     Com um só prato ou peixe ou carne e todas as nossas entradas                    
                            O prato escolhido é igual para todos                                   
     Crianças até aos 4 anos não pagam dos 4 aos 10 pagam metade 
 

Entradas 
Pão 
Azeitonas 
Presunto Serrano 
Salpicão 
Queijo seco 
Queijo Fresco 
Manteiga e queijo barrar 
Pâté de Alheira 
Pâté de Delicias Mar 
Cogumelos com Linguiça 
Salgados caseiros rissóis, croquetes e pasteis bacalhau 
 
 
       Peixe                                                    Carne 
                                                                Espetada de frango com farinheira 
Bacalhau Assado                                                       Tirinhas porco preto    

                                                                                    Aba de vitela assada no forno a lenha                                                                                                                                                                                                              
                         Bacalhau com Natas                                                   Costeletas de vitela                                              

                                                                                               
                                                                                      
                                                                                                                  

                                                           
         Sobremesas                                      Bebidas 
                                                                                                                 
Doce da Casa                                                                Vinho da casa (branco ou tinto) 
Mousse Chocolate                                                       Sangria (branca ou tinta) 
Misto (serradura com mousse)                                 Refrigerantes 1,5l                                 
Serradura                                                                       Águas 
Molotof                                                                          Café 
Salada de frutas                                                           Ginja e bagaço 
                                                                                (Cerveja não incluída) 
 
 
 
 
 
                                           Iva incluído á taxa em vigor 
 

                          Ementa nº 3 – 30,00€  



         
            Com dois pratos peixe e carne e menos entradas      
                             O prato escolhido é igual para todos                                   
 Crianças até aos 4 anos não pagam dos 4 aos 10 pagam metade 
 

Entradas 
Pão 
Azeitonas 
Manteiga e queijo barrar 
Pâté de Alheira 
Pâté de Delicias Mar 
Cogumelos com Linguiça 
Salgados caseiros rissóis, croquetes e pasteis bacalhau 
 
 
       Peixe                                                    Carne 
                                                                Espetada de frango com farinheira 
Bacalhau Assado                                                       Tirinhas porco preto    

                                                                                     Aba de vitela assada no forno a lenha                                                                                                                                                                                                              
                         Bacalhau com Natas                                                   Costeletas de vitela                                              

                                                                                               
                                                                                      
                                                                                                                  

                                                           
         Sobremesas                                      Bebidas 
                                                                                                                 
Doce da Casa                                                                Vinho da casa (branco ou tinto) 
Mousse Chocolate                                                       Sangria (branca ou tinta) 
Misto (serradura com mousse)                                 Refrigerantes 1,5l                                 
Serradura                                                                       Águas 
Molotof                                                                          Café 
Salada de fruta                                                             Ginja e Bagaço 
                                                                           (cerveja não incluída)                                                                                                                              
                                                                                          
                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                          
                                          
 
 
 
                                          Iva incluído á taxa em vigor 
 
 
 
 
 



                                       Ementa nº 4 – 32,50€  
         
            Com dois pratos peixe e carne e todas as entradas      
                             O prato escolhido é igual para todos                                   
 Crianças até aos 4 anos não pagam dos 4 aos 10 pagam metade 
 

Entradas 
Pão 
Azeitonas 
Manteiga e queijo barrar 
Pâté de Alheira 
Pâté de Delicias Mar 
Cogumelos com Linguiça 
Salgados caseiros rissóis, croquetes e pasteis bacalhau 
Presunto pata negra  
Salpicão de porco preto 
Queijo seco 
Queijo fresco  
 
 
       Peixe                                                    Carne 
                                                                Espetada de frango com farinheira 
Bacalhau Assado                                                       Tirinhas porco preto    

                                                                                     Aba de vitela assada no forno a lenha                                                                                                                                                                                                              
                         Bacalhau com Natas                                                   Costeletas de vitela                                              

                                                                                               
                                                                                      
                                                                                                                  

                                                           
         Sobremesas                                      Bebidas 
                                                                                                                 
Doce da Casa                                                                Vinho da casa (branco ou tinto) 
Mousse Chocolate                                                       Sangria (branca ou tinta) 
Misto (serradura com mousse)                                 Refrigerantes 1,5l                                 
Serradura                                                                       Águas 
Molotof                                                                          Café 
Salada de fruta                                                             Ginja e Bagaço 
                                                                                      (cerveja não incluída)                                                                                                                              
                                                                                          
                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                      
                                           Iva incluído á taxa em vigor 
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