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MENÚ ESPECIAL MEIA PENSÃO

ENTRADA

PRATO PRINCIPAL

SEGUNDA

Creme de Ervilhas
ou
Salada de Frango

Filetes de Pescada panadas com legumes e batatas fritas
ou
Piano de porco com molho agridoce batatas gratinadas e salada
ou
Risoto de tomate e mangericão

TERÇA

Sopa de Broculos
ou
Espargos
com Bacon

Red fish grelhado servido com batata cozida e legumes
ou
Peito de Frango grelhado servido com
molho de cogumelos batata e legumes
ou
Esparguete com molho de espinafre natas e nozes

QUARTA

Sopa de Tomate
ou
Salada de Feta

Fish and chips com salada e batatas fritas
ou
Carne de vaca guisada com Legumes
ou
Omelete de Cogumelos com Batata frita e Salada

QUINTA

Sopa de Legumes
ou
Crostine de cogumelos

Robalo grelhado com batatas cozidas e legumes
ou
Bife de Frango panado com batata frita e salada
ou
Quiche de legumes servido com salada

SEXTA

Sopa de Alho francês
ou
Salada de Atum

Bacalhau com natas servido com salada
ou
Lombo de porco assado no forno com molho
de figos, puré de batatas e legumes
ou
Caril de legumes servido com arroz

SÁBADO

Creme de Courgette
ou
Tomate com Mozarela

DOMINGO

Sopa de couve flôr
ou
Melão com Porto

Filete de Tilápia grelhado servido com molho de Camarão,
batatas cozidas e legumes
ou
Caril de frango servido com arroz
ou
Lasanha de legumes servido com salada
Atum cebolada com batata frita e salada
ou
Perna de Pato com molho laranja servido com puré e legumes
ou
Tagliatelle Tomate

PT: Iva incluído à taxa em vigor | Este estabelecimento tem livro de reclamações | O abuso de álcool é perigoso para a saúde, beba com moderação | Se sofrer de
intolerâncias e alergias alimentares agradecemos que, antes de efetuar o seu pedido de bebidas e alimentos, nos comunique se pretende esclarecimentos sobre os
nossos ingredientes.

