jantar

19h00 - 22h30

couvert Way Point (para 2 pessoas)
(selecção de pães, azeite, pasta de azeitona, pasta de atum, cenoura algarvia)

9.00 €

sopas
sopa fresca de melão com hortelã e coulis de morango
sopa fria de pepino e camarão
sopa de legumes

3.00 €
4.00 €
2.00 €

entradas
mini hamburguer de atum
carpaccio de novilho com parmesão 
bruschetta de alcachofra e tomate
bruschetta de aboborinha
bruschetta de espinafres e queijo de cabra
gambas ao alho 

4.00 €
9.00 €
6.00 €
6.00 €
7.00 €
12.00 €

pastas e vegetariano
esparguete bolonhesa
esparguete camarão e malagueta
esparguete com legumes
lasanha bolonhesa
penne 3 queijos

8.00 €
10.00 €
7.00 €
9.00 €
7.00 €

peixes
bacalhau à Lagareiro
naco de atum braseado
salmão no forno em crosta de azeitona
filete com arroz de tomate

14.00 €
14.00 €
12.00 €
9.00 €

carnes
bife do lombo (molho à escolha: roquefort e noz, 3 pimentas) 
lombinho de porco à Bulhão Pato
peito de frango com legumes
magret de pato com ervas
misto de carnes grelhadas (picanha, salsicha toscana, bifana, frango)

26.00 €
13.00 €
9.00 €
14.00 €
13.00 €

sobremesas
crumble de maçã com creme inglês
tarte de amêndoa
torta de laranja
gaspacho de morango com gelado
mousse de chocolate
taça de gelado 1 bola
taça de gelado 2 bolas
taça de gelado 3 bolas
supl. (amêndoa ou raspa de chocolate ou chantilly ou topping chocolate) cada

6.00 €
3.00 €
3.00 €
5.00 €
3.00 €
1.40 €
2.20 €
3.00 €
0.50 €

Meia pensão composta de uma entrada (sopas ou entradas), um prato principal (saladas, ovos, pastas,
peixes ou carnes) e uma sobremesa
 Pratos só disponíveis para Meia pensão mediante pagamento de um suplemento de € 4,00 em cada
um dos pratos assinalados
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
13% Iva incluído ● Consulte o menu infantil ● Existe livro de reclamações

