Marque com uma cruz quais os pratos desejados, em seguida enviaremos um
orçamento.
Sempre na Mesa
Pão alentejano, pão Integral, queijo de ovelha curado, queijo de cabra curado,
azeitonas, degustação de azeites
Entradas Frias
Salada de polvo com vinagrete e tomate fresco
Salada de grão com bacalhau
Vinagrete de favas frias com chouriço e coentros
Salada de agrião com queijo fresco e alhino estaladiço
Salada de tomate com queijo fresco e oreganos
Coelho assado á "São Cristovão"
Escabeche de peixe
Meloa com persunto de porco preto
Entradas Quentes
Dueto de dois queijos gratinados com oreganos
camarão salteado no alhinho
Esparregado de gambas gratinadas
Cogumelos recheados á moda do Chef
Cogumelos salteados com pão frito
Pezinhos de porco de coentrada
Ovos com farinheira
Ovos com espargos frescos

X
Peixes e mariscos
x
Bacalhau com espinafres gratinado
Bacalhau á Brás
Cataplana do mar (Salmão, pescada, Ameijoas, Mexilhão, Camarão e Sapateira)
Bacalhau Confitado no Azeite da Terra
Bacalhau á moda do Chefe
Açorda de marisco com camarão Tigre
Polvo salteado em azeite e alho com versões á lagareiro
Arroz de tamboril
Folhado de Gambas com Cogumelos Selvagens
Carnes
Cozido no tarro á moda do alentejo
Borrego assado no forno
Entrecosto assado em molho de vinho tinto mel e migas de coentros
Carne de porco do alguidar com migas de batata
Medalhoes de lombinhos de porco lardeados com bacon
supremos de frango com molho de coentros e mangericão
bochechas de porco preto confitadas em vinho tinto do monte
bife de novilho em molho de pimentas
Arroz de pato á antiga com salada de alface e hortelã
Ensopado de Borrego á Alentejana
Sobremesas

Sopas e Cremes
Creme de cação ou sopa de cação com "croton" de pão frito
Caldo Verde com broa de milho
Gaspaho com versões de Andaluzia (Sopa fria)
Creme de Legumes
Creme de melão com presunto (Sopa fria)
Sopa de peixe
Sopa de tomate alentejana com enchidos e ovos escalfados

Encharcada do Convento de Santa Clara
Amores de Viana
Mousse de Chocolate
Fruta da época
Sericaia com ameixa de Elvas
Tarte de Limão
Morangos flambeados com Gelado de Baunilha e Chocolate
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