
DOC A D E
STO.  AM ARO

RESTAURANTE
L ISBOA

Todos os preços estão em Euros,
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

Se tiver alguma alergia,
por favor informe o nosso staff.
Nenhum prato, producto alimentar
ou bebida, incluindo o couvert,
pode ser cobrado se não for
solicitado pelo cliente.

Temos livro de reclamações
e livro de elogios.

Tostas de pão de Mafra, focaccia 
caseira, manteigas e azeite 
composto

Prato de presunto Ibérico

3.5

12.5

SOPAS

Gaspacho de tomate com  
salada  montanheira,tapioca
e pimentos assados 

Cappuccino de marisco

Sopa de peixe

8

6

7.5

        

     

     

ENTRADAS
FRIAS

Ceviche de atum Nikkei

 

Ceviche de corvina

Tiradito de peixe branco

 

Ostras

 

ao

 

natural

Ostras

 

Descaradas

Taco de atum

 

Carpaccio de novilho
Com parmesão crocante, 
alcaparras, rúcula, mostarda 
de Dijon e balsâmico

Taco de sapateira e gambas

Salada de polvo coreana
Com maionese kimchi, pickle 
de cebola roxa, tomate cherry, 
ervilhas de wasabi, lãminas
e rebentos de rabanete

 

Burrata com tomate assado
Burrata, tomate assado e filetes

Tártaro de novilho
com maionese de alga nori

de anchova com molho de rúcula e caju
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15
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22

14

14

15

14

 

Contém lactose     Contém glúten

Contém frutos secos

Contém picante

Tudo é ousado para quem
a nada se atreve

Polvo assado 24
Com batatas confitadas, puré de cebola
caramelizada e puré de pimentos assados

Bacalhau confitado 18
Com gel de salsa, gema trufada, batata 
palha e puré de cebola caramelizada

Arroz nero de camarão tigre 28
com maionese kimchi e salada

de alga wakame

Filetes de peixe-galo 22
Com arroz de gambas

Medalhão de peixe 23 
Peixe do mercado na grelha 

com  legumes, batata 
e molho Beurre Blanc

ENTRADAS
QUENTES

Pica-pau de atum asiático
Atum, pickles caseiros, maionese 
de sésamo e molho asiático

Pica-pau Descarado
Lombo de novilho, pickles 
caseiros, ovo BT 

Gambas salteadas
Com maionese de camarão

 

Ovos rotos com trufa
Ovo bt, batata frita, presunto 
e trufa laminada

Croquete com mostarda

 

15

21

14

16

11

2.6

Mexilhões à espanhola
Mexilhão, cebola, coentros e tomate

Lombo de novilho 32
Com puré de batata trufado,
cogumelos e molho à Descarado

Black Angus burger 14 
Com cebola roxa, rúcula 

e queijo cheddar em brioche 
e batatas fritas

Veggie burger 17
Hamburger de feijão e lentilhas

com cebola roxa, rúcula 
e queijo cheddar em pão brioche

e batatas

Tagliolini de legumes 16
Com ovo a baixa temperatura

DA TE RRA

DO M AR

CARNES  GRELH ADAS
NO C ARVÃO

23

39

84/kg

84/kg

18

Picanha 
da América do Sul 

Entrecôte maturado

Tomahawk maturado

T-Bone maturado

Presas de porco preto

aprox.230g

aprox.300g

ACOMPANH AMENTOS

Batatas fritas
        
Arroz 
     
Tagliolini trufado

Mix de cogumelos salteados

Legumes salteados
     
Salada verde 

Salada de tomate colorido

Puré trufado

3

3

6

6     

6

4

5

6


