“RESTAURANTE PANORÂMICO AMIEIRA MARINA”

Regulamento 1169/2011 (UE) - Alergénios
Dando cumprimento ao Regulamento n.º 1169/2011 (UE), relativo à prestação de informação
sobre todos os ingredientes ou outras substâncias que possam provocar alergia ou
intolerância, utilizados no fabrico e preparação dos produtos servidos no Restaurante
Panorâmico da Amieira Marina, informamos que temos à sua disposição, uma Carta com toda
a informação necessária.
Se possui alergia ou intolerância de qualquer tipo, solicite a referida Carta a um dos
nossos funcionários de sala, que lhe prestará toda a informação complementar que
necessitar.

Iva Incluído à Taxa Legal em Vigor
Este estabelecimento dispõe de livro de reclamações
VAT included

Couvert

Pão Alentejano, Azeitonas temperadas, Manteiga composta e Azeite em Flor de Sal

€ 4.50

Entradas Frias
Ovos de Codorniz de Vinagrete

€ 4.00

Linguiça regional, chouriço de sangue e laranja

€ 4.00

Queijo de ovelha meia cura

€ 4.50

Queijo de cabra curado aromatizado com orégãos

€ 4.50

Salada de Polvo

€ 4.50

Febrinhas de azeite, alho e coentro

€ 4.50

Entradas Quentes
Queijo Regional Alentejano, gratinado, orégãos, vinho branco e mel

€ 5.50

Tiborna de Pão Alentejano, com piso de ervas aromáticas e ovo de codorniz

€ 6.00

Tiborna de Pão Alentejano, tomatada, presunto e ovo de codorniz

€ 6.50

Ovos mexidos, enchidos do montado, cogumelos e tomilho

€ 7.00

Camarão salteado em azeite alho e coentro

€ 8.00

Iva Incluído à Taxa Legal em Vigor
Este estabelecimento dispõe de livro de reclamações
VAT included

Sopas, Açordas e Caldos

Sopa do dia

€ 3.50

Açorda Tradicional

€ 12.50

Açorda de Cação

€ 13.50

Açorda de Tomate, Enchidos, Bacalhau e Ovo

€ 14.50

Açorda de Perdiz

€ 16.00

Pratos de Peixe

Folhado de Bacalhau, camarão, espinafres e misto de alfaces

€ 14.00

Peixe Espada Grelhado, legumes e saladinha de Favas

€ 14.50

Polvo salteado em azeite, alho, tomate, sobre miga de couve e feijão

€ 15.50

Bacalhau frito em azeite, batata, cebolada e puré de cenoura e ervilha

€ 16.50

Pratos de Carne
Arroz de Pato à antiga, salada de tomate, cebola e orégãos

€ 14.00

Carne de Porco Frita sobre migas gatas, rúcula laranja mel e noz

€ 14.50

Lombinhos de Porco com amêijoas, composição de batata, cogumelos, bacon e queijo € 15.00
Ensopado de Borrego, batata aromatizada, hortelã e pão frito

€ 15.50

Dueto de Plumas e Secretos de Porco, migas de Batata e couve-flor

€ 16.50

Bife de Vitela grelhado, arroz e esparregado

€ 18.00

Bife de Vitela com molho de cogumelos, batata gratinada, espargos e bacon

€ 19.00

Iva Incluído à Taxa Legal em Vigor
Este estabelecimento dispõe de livro de reclamações
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Prato Vegetariano

Tagliatelle com legumes salteados

€ 13.00

Prato Infantil

Hambúrguer de Vitela com batata frita e ovo

€ 10.00

Sobremesas

Leite Creme

€ 4.00

Mousse Bicolor

€ 4.50

Pudim de coco

€ 4.50

Encharcada

€ 5.00

Bolo de Amêndoa e Chila

€ 6.00

Iva Incluído à Taxa Legal em Vigor
Este estabelecimento dispõe de livro de reclamações
VAT included

