Jantares de grupo
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Casamentos
Eventos Empresariais
Reservas : 913 156 370
geral@kontikibar.com

/kontikibar

Praia de S. João
Costa de Caparica, Portugal
Tel. 212 903 551

kontikibar.com

E ASSIM SE COMEÇA POR CÁ… STARTERS
Cesto de pães / Bread Basket

2,00 €

Paté do dia / Pate of the day

2,50 €

Azeitonas marinadas / Marinade

1,50 €

Gaspacho de melancia / Watermelon gaspacho

3,50 €

Conserva de Bacalhau sob picadinho de cebola

12,00 €

e coentros naufragados em Extra Virgem e alho
Canned codfish chopped onion and coriander

layered in extra virgin olive oil with crunchy garlic
Voul-au-Vent de brandade de bacalhau em creme filadelphia
e cebolinho, sob tapenade (5 peças)

8,50 €

Voul-au-Vent stuffed with codfish brandade on cream cheese
and spring onion and tapenade (5 pieces)

Conserva de Sardinha em molho de tomate picante

e alcaparras crocantes, mas também o fazemos como era dantes…

6,50 €

Canned sardines with spice tomato sauce, crunchy capers...

Lombinhos de Cavala confitados com alecrim, as vezes o tamanho varia...
mas o Mar é mesmo assim...e igual ao Joaquim tem espinhas sim!

7,00€

Chub loin in rosemary confit with estra virgin olive oil

Pica-Pau de Gambas e Atum Rabilho, sim parece confusão,
mas quem é do Mar seguirá a direção

15,00 €

Traditional portuguese tapas with prawns and tuna cubs
fried in olive oil and refresh white wine

Gambas ao alhinho e coentros, bem feitinhas ao momento

15,00 €

Choco frito e maionese d´alho

14,00 €

Fried Prawns with garlic and lemon coriander sauce

Deep fried cutltefish with garlic and coriander maionese

Serviço na areia acresce 0.50€ por artigo
IVA incluido à taxa em vigor
Artigo 135º do decreto de lei nº10/2015 de 16/01/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
O nosso menu pode conter produtos alergénios, em caso de dúvida consulte um dos nossos funcionários
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Ameijoas a Bulhão Pato

15,00 €

Bolinhas de alheira em crosta de amendoas picada ladeada de um tal molho

10,00 €

Traditional portuguese clams and Bulhão Pato style

de flor de laranjeira e especiarias, fará as papilas gustativas saltarem em alegria
Meat balls smoked chicken portuguese sausage and chopped almonds
cover with flower orange sauce

Pica-Pau de Vitela e os cogumelos aos quartinhos,
mantendo atradição e inovando um bocadinho…

13,00 €

Traditional portuguese veal meat cubs, quarters mushrooms, fried in olive oil and pickles
Calamares ala Romana e maionese de lima

6,50 €

Cogumelos salteados com presunto e alhinho embebedado em Alvarinho

9,00 €

Squid rings deep fried and lime maionese

Drunk white wine alted mushrooms with smoked ham and garlic

ACOMPANHAMENTOS / SIDE DISHES
Batata doce frita e seus 3 molhos, para todos os partidos,
pois se um não gostar disso, de certeza gostará daquilo…

4.50 €

Sweet deep frie poatato and 3 sauces

Praia de S. João
Costa de Caparica, Portugal
Tel. 212 903 551

Arroz branco / Plain rice

3,00 €

Batata frita / French fries

3,50 €

Batata Wedges / Wedges fries

3,50 €

Vegetais salteados / Mediterranean vegetables

5,50 €

Serviço na areia acresce 0.50€ por artigo
IVA incluido à taxa em vigor
Artigo 135º do decreto de lei nº10/2015 de 16/01/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
O nosso menu pode conter produtos alergénios, em caso de dúvida consulte um dos nossos funcionários
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DO MAR AO NOSSO FOGÃO / FISH DISHES
Arroz de polvo e camarões (1 / 2 pax)

16,00 / 28,00 €

Arroz de Marisco (1 / 2 pax)

16,00 / 28,00 €

Octopus and shrimps portuguese rice style

Sea food rice portuguese style
Atum em crosta de ervas e lima com legumes salteados,

batata doce em manteiga de tomilho, molho de côco e coentros

17,00 €

Tuna fish in herbs and lime crunchy with mediterranean vegetables

and mixed thyme and butter sweet potato, coconut and fresh coriander sauce
Satay de polvo sob creme de couve flor e barriga de porco slow cook,
broto de alho salteado aromatizado com pimenta sichuan

16,00 €

Octopus skewer and cauli-flower cream with crunchy slow cook pig´s belly
and sprout garlic saltéed wiht sichuan peper

Lombo de bacalhau confitado, cebola roxa, puré de aipo
e coulis de azeitonas e azeite de trufas

18,00 €

Codfish Loin confit red onion chutney with smashed celery roots
and black olives coulis and trufflle oil

Salmão ala plancha com espargos verdes, batatinha salteada molho manteiga e lima
Salmon fish with grilled green aspargus, saltéed in lime and butter sauce potato

16,00 €

SUGESTÕES DO PESCADOR / FISHERMAN SUGGESTED
DOURADA / SEA BREAM (300/400 grs)

14,00 €

ROBALO / SEA BASS (300/400 grs)

14,00 €

PEIXE DO DIA – sob consulta / FISH OF THE DAY – ask the waiter
CAMARÃO TIGRE sob consulta / TIGER SHRIMP – ask the waiter

Serviço na areia acresce 0.50€ por artigo
IVA incluido à taxa em vigor
Artigo 135º do decreto de lei nº10/2015 de 16/01/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
O nosso menu pode conter produtos alergénios, em caso de dúvida consulte um dos nossos funcionários
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DA TERRA AO NOSSO FOGÃO / MEAT DISHES
Homemade hamburger no prato (200 grs)

(queijo chedar, ovo, bacon, cebola tostada, salada coleslaw, batata wedges e molhos)

12,50 €

Homemade hamburger (200 grs)

(chedar cheese, egg, bacon, roasted onion, coleslaw salad, wedges potato and sauces)
Bife da vazia (300 grs)

(Batata wedges, legumes salteados, salada coleslaw e molho a escolha,

16,00 €

cogumelos, mostarda ou café paris)
Sirloin Steak (300 grs) is so big….

(Wedges potato, mediterranean vegetables, coleslaw salad, and your choice sauces,
mushroom, mustard or café paris)

Peito de frango em marinada árabe em crosta de frutos secos, legumes da estação e molho barbecue

12,50 €

Filet mignon de porco, espargos verdes grelhados, batata sautée e creme de mostarda e alho

12,50 €

Chicken breast in árabic flavors with dried fruits crunchy, seasonal vegetables and barbecue sauce

Porc tenderloin with green asparagus, sautéed potato and garlic mustard sauce

HAMBURGUERS
Hamburguer 130 grs, alface, tomate e molhos
Escolha seus ingredientes

(tomate seco, queijo chedar, queijo brie, bacon, fiambre, presunto, cebola tostada, ovo, rúcola,corgete grelhada, cogumelos)

Hamburguer 130 grs, letuce and tomato and sauces
Ingredients choice

(dried tomato, chedar cheese, brie cheese, bacon, ham, smoked ham, roasted onion, egg, rucola, grilled zucchini, mushrooms)

Homemade Burguer

(Queijo Chedar, Cebola Tostada, Bacon e Cogumelos)

4,50 €

0,50 € cada

0,50 € Unit

6,50 €

(Chedar Cheese, Toasted Onion, Bacon and Mushroom)
Kontiki Burguer

(Alface, Tomate, Queijo Chedar e Bacon)

6,00 €

(Letuce, Tomato, Chedar Cheese and Bacon)

Praia de S. João
Costa de Caparica, Portugal
Tel. 212 903 551

Serviço na areia acresce 0.50€ por artigo
IVA incluido à taxa em vigor
Artigo 135º do decreto de lei nº10/2015 de 16/01/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
O nosso menu pode conter produtos alergénios, em caso de dúvida consulte um dos nossos funcionários
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SALADAS / SALAD
Conserva de sardinha em molho de tomate apimentado,

massa cavatapi, feijão branco, courget grelhada e vinagrete de coentros

9,50 €

Canned sardines with spice tomato sauce,

cavatapi pasta, white beans, grilled zucchini and coriander vinaigrette
Mozarella baby, tomate cherry, alface chicória,

presunto crocante e dressing de basilico e azeitonas

10,00 €

Baby mozarella, cherry tomato, lettuce chicory,
crunchy smoked ham, basil and olives dresing
Papaya com camaroes, molho cocktail

12,00 €

Salada Kontiki

10,50 €

Prawns with papaya salad and cocktail sauce

(mix de alfaces, tomate cherry, manga, funcho tostado, amendoas, atum fumado
e dressing mostarda e balsamico)
Kontiki Salad

(lettuce mix, cherry tomato, mango, roasted fennel, almonds, smoked tuna, mustard
and balsamic dresing)

Salada de Bacalhau tostado sob húmus, cebola roxa confitada,
tapenade de azeitonas e azeite de trufas

12,00 €

Roasted codfish salad, with libanese humus, red onion confit,
olives tapenade and truffle oil

Serviço na areia acresce 0.50€ por artigo
IVA incluido à taxa em vigor
Artigo 135º do decreto de lei nº10/2015 de 16/01/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
O nosso menu pode conter produtos alergénios, em caso de dúvida consulte um dos nossos funcionários
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Salada de legumes grelhados com couscous de canela
e menta dressing de yogurt e açafrão

9,50 €

Grilled mix vegetables with cinamom

and mint couscous yougurt and zafron dresing
Salada Tabouleh a nossa maneira…

(Trigo integral, quinoa, pepino, cebola roxa, tomate cereja,

9,50 €

tofu, mix ervas e azeite de cominhos)
Tabouleh Salad our way...

(whole wheat, quinoa,cucumber, red onion, cherry tomato,
trouf, herbs mix and cumin olive oil)
Salada Supreme

(Mix de alfaces, camarões grelhados, funcho tostado, tomatinho confit,

12,00 €

alcaparras, espargos verdes e vinagrete de salmão fumado)
Supreme Salad

(Letuce mix, griled shirimps, roated fennel, cherry tomato confit,
capers, asparagus, smoked salmon fish vinaigrete)
Salada mista

(Mix de alfaces, tomate cherry, cebola roxa, cenoura al dente e espargos verdes)

5,50 €

Mixed Salad

(Letuce mix, cherry tomato, red onion, carot “al dente” and asparagus)

Praia de S. João
Costa de Caparica, Portugal
Tel. 212 903 551

Serviço na areia acresce 0.50€ por artigo
IVA incluido à taxa em vigor
Artigo 135º do decreto de lei nº10/2015 de 16/01/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
O nosso menu pode conter produtos alergénios, em caso de dúvida consulte um dos nossos funcionários
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TOSTAS / TOAST
Acompanha salada coleslaw e molhos. Todas as tostas são barradas com manteiga.
All orders is garnished with coleslaw salad and sauces. All portuguese “tostas” has butter on the top.
Mistica
(Fiambre, queijo chedar, tomate e orégãos)
Mistic
(Ham, chedar cheese, tomato and oregano)

4,00 €

Atum
(Atum, queijo chedar, cornichões laminados, orégãos)
Tuna
(Canned tuna. Chedar cheese, cucumber pickles, oregano)

5,00 €

Frango
(Peito de frango laminado, queijo chedar, bacon e corgete grelhada)

5,00 €

Presunto
(Presunto, queijo brie, tomate seco, rúcola e orégãos)
Smoked Ham
(Smoked ham, brie cheese, dried tomato, rucola and oregano)

5,00 €

Salmão fumado
(Salmão fumado, queijo creme temperado com ervas, funcho tostado)
Smoked salmon
(Smoked salmon fish, aromatic cream cheese and roasted fennel)

5,00 €

Italiana
(Mozarella baby, tomate e orégãos)
Italian
(Baby fresh mozarella, tomato and oregano)

5,00 €

Francesa
(Queijo Chévre, mel e nozes)
France
(Chévre cheese, honey and walnuts)

5,00 €

Chicken
(Breast chicken, chedar cheese, bacon and grilled zucchini)

Serviço na areia acresce 0.50€ por artigo
IVA incluido à taxa em vigor
Artigo 135º do decreto de lei nº10/2015 de 16/01/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
O nosso menu pode conter produtos alergénios, em caso de dúvida consulte um dos nossos funcionários
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NOSSOS WRAPS
Peito de Frango laminado, bacon de pato, espargos verdes, mix de alfaces e dressing lima e coentros

7,00 €

Salmão fumado, funcho tostado, rúcola, gojiberry e creme de alcaparras e vodka

7,50 €

Atum fumado, tomate seco, mix alfaces, amendoas e molho tártaro

7,50 €

Legumes grelhados, tofu e molho yogurt e açafrão

7,00 €

Chicken breast, duck bacon, asparagus, mix letuces, lime and coriander dressing

Smoked salmon fish, roasted fennel, rúcola, gojiberry and capers with vodks cream

Smoked tuna, dried tomato, mix letuces, almonds and tartar sauce

Grilled vegetables, tofu and zafron with iogurt sauce

SANDES / SANDWICHS
Bifana a moda do Porto em bolo caco

4,50 €

Prego Vitela com mostarda em bolo caco

6,50 €

Prego atum com dressing yogurt, lima, açafráo e coentros em bolo caco – 7,00 €

7,00 €

Pig steak Porto style in spice tomato sauce with Madeira island bread

Veal steak Lisbon style with mustard and Madeira Island bread

Tuna fish steak and yogurt dressing with zafron, lime, fresh coriander, Madeira Island bread

Praia de S. João
Costa de Caparica, Portugal
Tel. 212 903 551

Serviço na areia acresce 0.50€ por artigo
IVA incluido à taxa em vigor
Artigo 135º do decreto de lei nº10/2015 de 16/01/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
O nosso menu pode conter produtos alergénios, em caso de dúvida consulte um dos nossos funcionários
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MENU PARA OS PEQUENOS / FOR THE LITTLE ONES
Sopa do dia / Soup of the day

2,00 €

Homemade hamburguer (pão ou prato)

7,00 €

Salsichas grelhadas

7,00 €

Peito frango grelhado

7,00 €

Homemade nuggets frango

7,00 €

Homemade nuggets peixe

7,00 €

Homemade hamburger (on the plate or bread)

Grilled Sausage

Grilled chicken breast

Homemade chicken nuggets

Homemade fish nuggets

Todos os pratos acompanham Arroz Branco e Batata Frita
All dish’s garnished with Plain Rice and French Fries

Todos os pratos acompanham molhos (maionese, ketchup, mostarda)
All main courses has (maionese, ketchup and mustard)

Sugestão de menu com porções proporcionais para crianças até 8 anos.
The portions recommended for 8 years old.

Serviço na areia acresce 0.50€ por artigo
IVA incluido à taxa em vigor
Artigo 135º do decreto de lei nº10/2015 de 16/01/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
O nosso menu pode conter produtos alergénios, em caso de dúvida consulte um dos nossos funcionários
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SOBREMESAS / DESERTS
Taça de Morangos

3,50 €

Açaí e granola

6,00 €

Salada Frutas

4,50 €

Brownie e creme anglaise

5,50 €

Tartelete de Limão em merengue tostado e Zest de Lima

5,50 €

Semi-frio de chocolate, Brandy e laranja

5,50 €

Semi-frio de frutos silvestres e Coulis do mesmo

5,50 €

Cheesecake

5,50 €

Strawberrys cup

Açaí (brazilian especific fuit) and granola

Fruits salad

Chocolat brownie with anglaise cream

Meringue toasted lemon and Zest Lime tartlet

Orange and chocolat with Brandy cold cake

Silvesters fruit and Coulis cold cake

Praia de S. João
Costa de Caparica, Portugal
Tel. 212 903 551

Serviço na areia acresce 0.50€ por artigo
IVA incluido à taxa em vigor
Artigo 135º do decreto de lei nº10/2015 de 16/01/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
O nosso menu pode conter produtos alergénios, em caso de dúvida consulte um dos nossos funcionários
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CAFETARIA / COFFEE STATION
Torrada

2,00 €

½ Torrada

1,00 €

Pão com manteiga

2,00 €

Sandes fiambre

3,00 €

Sandes queijo

3,00 €

Sandes mista

3,50 €

Sandes de presunto

4,50 €

Bread Toast

Half bread toast

Bread and butter

Ham sandwich

Cheese sandwich

Cheese and ham sandwich

Smoked ham sandwich

Serviço na areia acresce 0.50€ por artigo
IVA incluido à taxa em vigor
Artigo 135º do decreto de lei nº10/2015 de 16/01/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
O nosso menu pode conter produtos alergénios, em caso de dúvida consulte um dos nossos funcionários
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CAFETARIA
Café / Coffee

1,40 €

Abatanado / American Coffee

2,00 €

Infusões (Chás) / Tea

2,00 €

Água com gás / Sparkling Water

1,50 €

Água Tónica / Tonic Water

1,50 €

Descafeinado / Caffeine free

Meia de Leite / Coffee – Coloured

1,40 €

2,20 €

Água / Water (0,50cl)

1,50 €

Água Sabores / Flavoured Water

1,50 €

Capuccino

2,20 €

REFRIGERANTES / SOFT DRINKS
Sumol

2,00 €

Ginger ale

2,00 €

7up

2,00 €

Pepsi Max 0

2,00 €

Guaraná

2,00 €

Ice tea

2,00 €

Pepsi

2,00 €

CERVEJAS / BEER
Corona

Balde de 5 Corona

14,00 €

Imperial (0,20cl)

2,00 €

Caneca (0,50cl)

4,00 €

Cerveja s/álcool / Beer Alcohol Free

2,80 €

Somersby

3,50 €

Tulipa (0,30cl)

Praia de S. João
Costa de Caparica, Portugal
Tel. 212 903 551

3,50 €

2,70 €

Cerveja Garrafa/ Bottle Beer

2,80 €

Cerveja Preta / Black Beer

2,80 €

Serviço na areia acresce 0.50€ por artigo
IVA incluido à taxa em vigor
Artigo 135º do decreto de lei nº10/2015 de 16/01/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
O nosso menu pode conter produtos alergénios, em caso de dúvida consulte um dos nossos funcionários

13

SUMOS NATURAIS / NATURAL JUICE
Sumo Natural
(Laranja; Maçã; Banana; Morango; Kiwi; Melão; Melancia; Papaia)

Sumo vitamina de 2 frutas

(Laranja; Maçã; Banana; Morango; Kiwi; Melão; Melancia; Papaia)

Batido de Fruta

(Laranja; Maçã; Banana; Morango; Kiwi; Melão; Melancia; Papaia)

Batido Vitamina de 2 frutas

(Laranja; Maçã; Banana; Morango; Kiwi; Melão; Melancia; Papaia)

Detox

4,00 €
4,50 €
4,00 €
4,50 €
4,50 €

(Couve, Pepino, Menta e Manga)

DIVERSOS / VARIOUS
Cocktails

6,00 €

Caipiroska (Vodka Moskovskaya)

6,00 €

CaipiSilvestre (Cachaça 51 e frutos vermelhos)

6,00 €

Caipirinha (Cachaça 51)

6,00 €

Caipirissima (Rum Varadero)

6,00 €

Caipifruta (Cachaça 51 e fruta a escolha)

6,00 €

(morangos, Manga, Kiwi, Ananas, Melancia, Manga, Papaya, Melão)

CaipiChef (Cointreau, lima e Menta)

7,50 €

Mojito(Rum Varadero)

6,00 €

SANGRIAS
Sangria Tinta e Branca ( 1L / 2L )

10,00 € / 17,00 €

Sangria Frutos Vermelhos ( 1L / 2L )

13,00 € / 20,00 €

Sangria Espumante Murganheira ( 1L / 2L )

15,00 € / 25,00 €

Sangria Kontiki (pepino e Mel) ( 1L / 2L )

13,00 € / 20,00 €

Sangria Champagne Laurent Terrier ( 1L / 2L )

40,00 € / 75,00 €

Serviço na areia acresce 0.50€ por artigo
IVA incluido à taxa em vigor
Artigo 135º do decreto de lei nº10/2015 de 16/01/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
O nosso menu pode conter produtos alergénios, em caso de dúvida consulte um dos nossos funcionários
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VINHO TINTO / RED WINE
Serra de Azeitão (Setúbal)

11,00 €

Assobio (Douro)

16,00 €

Quinta da Garrida (Dão)

16,00 €

Defesa Esporão (Alentejo)

16,00 €

VINHO BRANCO / WHITE WINE
Serras de azeitão (Setúbal)
Catarina (Setúbal)

11,00 €

15,00 €

Assobio (Douro)

16,00 €

Quinta da Garrida (Dão)

16,00 €

Defesa Esporão (Alentejo)

16,00 €

Planalto (Douro)

16,00 €

VINHO VERDE / MINHO
Casal Mendes

12,00 €

Quinta da Aveleda

12,00 €

Casal Garcia

12,00 €

Aveleda Alvarinho

14,00 €

VINHO ROSÉ / ROSE WINE
Serras de Azeitão (Setúbal)
Casal Mendes (Setúbal)

Defesa Esporão (Alentejo)

11,00 €

12,00 €

16,00 €

ESPUMANTES / CHAMPAGNE
Luis Pato

25,00 €

Murganheira Super Reserva Brut

35,00 €

Murganheira Brut

Laurent Terrier Brut

Praia de S. João
Costa de Caparica, Portugal
Tel. 212 903 551

25,00 €

70,00 €

Serviço na areia acresce 0.50€ por artigo
IVA incluido à taxa em vigor
Artigo 135º do decreto de lei nº10/2015 de 16/01/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
O nosso menu pode conter produtos alergénios, em caso de dúvida consulte um dos nossos funcionários
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ESPIRITUOSAS
Whisky Famous Grouse novo

5,00 €

Whisky Famous Grouse Smoky Black

6,00 €

Whisky Tullamore Dew

8,00 €

Whisky Glenfiddich 12 anos

8,00 €

Aguardente Adega Velha 6 anos

9,00 €

Whisky Famous Grouse 12 anos

8,00 €

Whisky Grant’s novo

5,00 €

Aguardente Antiquíssima

9,00 €

Aliança Velha

7,00 €

Tequila São José

6,00 €

Tequila Milagro Silver

9,00 €

Vodka Moskovskaya

6,00 €

Vodka Stolichnaya Premium

8,00 €

Vodka Black

6,00 €

Vodka Elite by Stolichnaya

12,00 €

Cognac Remy Martin

14,00 €

Cachaça 51

6,00 €

Cachaça 51 Black

6,00 €

Rum Varadero

6,00 €

Rum Sailor Jerry

9,00 €

Gin Hayman’s

6,00 €

Gin Hendrick’s

12,00 €

Serviço na areia acresce 0.50€ por artigo
IVA incluido à taxa em vigor
Artigo 135º do decreto de lei nº10/2015 de 16/01/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
O nosso menu pode conter produtos alergénios, em caso de dúvida consulte um dos nossos funcionários
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Praia de S. João
Costa de Caparica, Portugal
Tel. 212 903 551

