
SECONDI PIATTI

Parmigiana de bacalhau, beringela, 
queijo Scamorza fumado e molho
de tomate a Napolitana

Polvo a Siciliana braseado
com tomate e grão de bico
e servido com crustoes de pão
ao azeite de ervas aromaticas

Bife de Atum em crosta de pistacho 
e amêndoa sobre “caponata”
de beringela e frutos secos

Hambúrguer de novilho
“La Squadra”
(200 g. de carne de novilho selecionada
e preparada pelos nossos cozinheiros, queijo 
Scamorza fumada, cogumelos Portobello, 
tomate seco, rúcula e maionese de azeitonas 
pretas, tudo servido no nosso pão “Focaccia” 
caseiro acompanhado com batata frita 
especial)

Franguinho assado a “Diavola” 
(350/450 g.) com salada mista
e batatas fritas caseiras

Ossobuco de novilho estufado
no forno a milanesa sobre risotto
de açafrão

Bife de vazia maturada de novilho 
na chapa (350 g.) com molho
de cogumelos Porcini e legumes 
grelhados

COUVERT

Cestinho de pães e Focaccia 
caseira, azeite extra virgem, 
manteiga de ervas aromáticas
e azeitonas marinadas á italiana

PARA PARTILHAR...

Bruschetta com presunto de Parma, 
burrata ao pesto e tomate cereja 
siciliano

Carosello de queijos italianos
com compota caseira e fruta

Gran Misto de charcutaria italiana 
com pickles de legumes em vinagre 
e Focaccia ao alecrim

Tagliere Italia, selecção de queijos 
e charcutarias italianas

Prosciutto de Parma com queijo 
Parmigiano Reggiano, peras
e vinagre balsâmico

ENTRADAS

Burrata com trufa, legumes assados 
em azeite de ervas e emulsão
de alcaparras

Rotolo de pão pizza com broculos, 
queijo Stracciatella ao manjericão
e tomate cereja

Fritto misto de camarão e lulas
com maionese de azeitonas e salsa

Carpaccio de novilho com rúcula, 
cogumelos, queijo Grana Padano
e vinagreta ao limão

PRIMI PIATTI 

Risotto ao “fumo”, queijo 
Scamorza, presunto Speck
e Prosecco

Risotto de tomate, azeitonas, 
manjericão e camarão salteado
com malagueta

Tagliolini* ao preto de choco
com molho cremoso de sapateira
e courgette crocante

Fettuccine* verde com molho
de cogumelos Porcini e Grana 
Padano

Spaghetti com molho Carbonara 
clássico

Lasagna* verde a Bolognesa 
tradicional

Ravioli* de cogumelos bravos
e ricotta sobre aveludado de batata 
ao açafrão e trufa preta 

*Estas massas são produzidas conforme a tradição 
da “pasta fresca” italiana pelos nossos cozinheiros 
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Buon appetito.
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(200 g. de carne de novilho selecionada
e preparada pelos nossos cozinheiros, queijo 
Scamorza fumada, cogumelos Portobello, 
tomate seco, rúcula e maionese de azeitonas 
pretas, tudo servido no nosso pão “Focaccia” 
caseiro acompanhado com batata frita 
especial)

Franguinho assado a “Diavola” 
(350/450 g.) com salada mista
e batatas fritas caseiras

Ossobuco de novilho estufado
no forno a milanesa sobre risotto
de açafrão

Bife de vazia maturada de novilho 
na chapa (350 g.) com molho
de cogumelos Porcini e legumes 
grelhados

ACOMPANHAMENTOS

Batatas fritas caseiras

Legumes grelhados com azeite 
extra virgem

Salada mista “tricolor” com lascas 
de Parmigiano Reggiano

SOBREMESAS 

Tiramisú tradicional
ao café expresso
 

Pizza Gustosa - creme
de Mascarpone, pistacho, amêndoa, 
mel de alecrim e perfume de laranja

Babá ao Limoncello com ragoût
de fruta da época, sorvete de limão
e chantilly

Panna cotta de pistacho com molho 
de chocolate branco e groselha 
vermelha

Torta Caprese ao chocolate
e amêndoa com sorvete de laranja 

A nossa selecção
de Gelati & Sorbetti italianos

Carrossel de fruta laminada
da época

COUVERT

Cestinho de pães e Focaccia 
caseira, azeite extra virgem, 
manteiga de ervas aromáticas
e azeitonas marinadas á italiana

PARA PARTILHAR...

Bruschetta com presunto de Parma, 
burrata ao pesto e tomate cereja 
siciliano

Carosello de queijos italianos
com compota caseira e fruta

Gran Misto de charcutaria italiana 
com pickles de legumes em vinagre 
e Focaccia ao alecrim
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e charcutarias italianas

Prosciutto de Parma com queijo 
Parmigiano Reggiano, peras
e vinagre balsâmico
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Burrata com trufa, legumes assados 
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e vinagreta ao limão
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e Prosecco

Risotto de tomate, azeitonas, 
manjericão e camarão salteado
com malagueta

Tagliolini* ao preto de choco
com molho cremoso de sapateira
e courgette crocante

Fettuccine* verde com molho
de cogumelos Porcini e Grana 
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Buon appetito.
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