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UMA ENTRADA E UMA SOBREMESA COMO CORTESIA
DE SEGUNDA À SEXTA DAS 11:30H ÀS 15:00H

FILÉ DE ALIJÓ 

Medalhão de filé mignon grelhado
servido com molho roti, julienne de
legumes e risoto de parmesão.

$ 65,00

MOQUECA MISTA

Filé de peixe e camarão, no molho de
peixe com leite de coco, azeite de dendê, 
pimentão, cebola, tomate, cebolinho e 
coentro, servida com arroz branco e farofa 
de dendê.

R$ 69,00

BIFE À PORTUGUESA
Bife de filé mignon com molho roti,
ovo estrelado, arroz branco e batatas
rústicas.

R$ 49,00

RISOTO DE BACALHAU
Arroz italiano, com lascas de bacalhau 
no azeite de alho, cebola, pimentão, 
salsinha e azeitona, finalizado com 
manteiga e queijo parmesão.

R$ 55,00

BACALHAU GOMES DE SÁ

R$ 52,00

Lascas de bacalhau puxadas no azeite de 
alho com cebola, envolvidas em cubos de 
batata cozida, finalizada com salsa fresca, 
azeitonas e ovo cozido, servida com 
arroz branco.

FRANGO CAIS
Filé de peito de frango grelhado com julienne
de legumes e arroz Douro In.

FRANGO FRANCÊS
Filé de peito de frango ao molho de mostarda, 
batata rústica e arroz branco.

FRANGO LISBOA
Filé de peito de frango grelhado com arroz de 
brócolis e purê de batata doce.

FILLETINO
Emincé de filé mignon ao molho roti, servido com 
fettuccine no molho de queijo.

PAILLARD DE MIGNON AO POIVRE
Bife de filé mignon ao molho poivre, com batata 
rústica e arroz branco.

CHARQUE BREJEIRA
Charque crocante com cebola, pimentão, 
queijo coalho, servida com farofa na manteiga 
e feijão verde.

$ 39,00

$ 39,00

$ 42,00

$ 49,00

$ 49,00

$ 49,00

CARNE DE SOL
Carne de sol acebolada, com queijo coalho assado, 
molho vinagrete, feijão verde e arroz branco.

$ 55,00

FILÉ DE PEIXE À MILANESA
Filé de peixe branco empanado, servido com arroz de moqueca.

$ 49,00

PESCADA DO DOURO
Filé de pescada amarela grelhada, servida com julienne 
de legumes e arroz Douro In.

$ 59,00

SALMÃO GRELHADO
Filé de salmão grelhado, servido com arroz Douro In 
e salada de folhas verdes com molho aceto balsâmico, 
mel e mostarda.

$ 69,00

PERNIL DANADO DE BOM$ 55,00
Pernil suíno assado servido em seu próprio molho com 
baião de dois cremoso.

PEIXE FIT$ 59,00
Cubos de filé de peixe salteados no azeite com ervas, alho, 
cebola, pimentões e azeitona, servidos com legumes salteados, 
grão de bico e Quinoa sobre purê de abóbora.

VEGETARIANO$ 42,00
Legumes puxados no azeite de ervas com cebola, alho, 
pimentões, grão de bico e Quinoa sobre purê de abóbora

BABY BEEF$ 59,00
Baby beef grelhado, servido com molho Roti e fettuccine 
na manteiga.
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