APERITIVOS FRIOS
1. Caprese com pesto caseiro

3,9

2. Carpaccio

7,9

3. Presunto Karst com queijo Jamar

7,9

4. Bacon Karst com queijo de cabra

6,9

(tomates cereja e mozarela numa cama de rúcula com pesto caseiro)
(filetes de vaca marinados numa cama de rúcula e queijo parmesão)

(Presunto Karst com queijo Jamar, curado nas cavernas de Karst a 70 m de profundidade – único no
mundo)
(Panceta Karst caseira com queijo de cabra)

APERITIVOS QUENTES
Bruschetta
5. Toscânia (pão caseiro coberto com tomates, mozarela e cogumelos porcini)
6. Com pesto (pão caseiro coberto com pesto caseiro)
7. Com alho (pão caseiro coberto com alho e azeite)

3,9
3,5
2,9

8. Verduras Allegria

3,9

9. Curgetes com queijo Olimje

4,9

(beringelas, curgetes, pimentos e azeitonas cozidos,
Servidas com pesto de anchovas, alcaparras, alho e azeite)
(curgetes grelhadas com queijo Olimje e pinhões)

SOPAS
100. Sopa do dia

2,5

PRATOS PRINCIPAIS DE CARNE
200. Frango à milanesa

8,9

201. Frango com curgetes

8,9

202. Peru Caprese

9,9

(filetes de frango frito em crosta de parmesão)
(Filetes de frango com curgetes e queijo Olimje grelhado)
(Filetes de peru com tomates, mozarela e manjericão)

203. Bife

16,9

204. Filetes de vitela

16,9

205. Lombo de porco

11,9

206. Bife da alcatra – Picanha

12,9

(cogumelos porcini ou Karst ou trufas ou pimentões ou bacon grelhados)
(cogumelos porcini ou Karst ou trufas ou pimentões ou bacon grelhados)
(cogumelos porcini ou Karst ou trufas ou pimentões ou bacon grelhados)
(cogumelos porcini ou Karst ou trufas ou pimentões ou bacon grelhados)

MOLHOS PARA BIFE, FILETES DE VITELA, LOMBO DE PORCO E PICANHA
240. Cogumelos Porcini (molho com cogumelos porcini)

1,5

241. Karst (molho Teran com presunto e alho francês)

1,5

242. Trufas (molho com trufas)

3

243. Pimenta Verde (molho de pimenta verde)

1

244. Bacon (carne enrolada em bacon e grelhada)

1

PRATOS PRINCIPAIS DE PEIXE
260. Polvo

14,9

261. Salmão

12,9

262. Besugo

12,9

263. Peixe-galo

14,9

(polvo grelhado com pinhões e rúcula)

(filetes de salmão grelhado com curgetes, beringelas, paprica e cogumelos numa caçarola)
(Filetes de besugo grelhado com folhas jovens de espinafre)
(filetes de peixe galo com molho de vinho e cenouras, aipo e couve-rábano)

ACOMPANHAMENTOS
300. Gnocchi caseiros

2,5

301. Gnocchi caseiros com creme de leite

3

302. Batatas cozidas

2

303. Batatas fritas

2

304. Puré de abóbora

2,5

305. Polenta (papas de milho)
306. Bolinhas de Requeijão (cozidas ou fritas)

2
2,5

MASSAS
350. Tagliatela caseira
351. Esparguete
352. Gnocchi caseiros
353. Massa integral
MOLHOS PARA MASSAS
400. Polpo

(molho com polvo, cenoura e alecrim)

10,9

401. Pomodoro

6,9

402. Bolonhesa

7,9

403. Carbonara

8,9

(molho de tomates descascados, tomates cereja, tomates uva e tomates em cacho com temperos)
(molho feito com carne moída mista e molho de tomate)

(molho feito com natas, bacon de Hamburgo, queijo parmesão e ovos com pimentas mistas)

404. Jamar

(molho de queijo Jamar, natas e mascarpone)

11,9

405. Caprese

7,9

406. Tartufo

11,9

(molho de tomate, mozarela e rúcula)
(molho de trufa)

RISOTOS
500. Porcini

(risoto com cogumelos porcini e pinhões)

501. Karst

(risoto com queijo Jamar, chicória e presunto)

503. Verduras

(risotos com curgetes, beringelas, pimentões, tomates cereja e molho de tomate)

9,9
10,9
7,9

LASANHAS
590. Bolonhesa

7,9

591. Verde

6,9

(lasanha à bolonhesa em prato de cerâmica)
(lasanha com espinafre em prato de cerâmica)

SALADAS
600. César

7,5

601. Polpo

9,9

602. Salmão

7,5

603. Tonno

7,5

604. Grega

7,5

605. Saladas sazonais

2,5

(alface, filetes de frango grelhado, tomates cereja, ovo cozido, cogumelos grelhados, pão torrado,
molho de parmesão)
(folhas jovens de espinafre, polvo grelhado, chicória, tomates cereja, azeitonas pretas)
(alface, chicória, rúcula, tomates cereja, salmão fumado, caviar, vinagre balsâmico)
(alface, milho, tomates, atum, azeitonas, molho tártaro)
(pepinos, pimentões, tomates, queijo feta, azeitonas, azeite)

606. Alface-de-cordeiro

3

SOBREMESAS
700. Figos com creme de baunilha

2,9

701. Panna cotta

2,9

702. Bolo de ameixa

2,9

703. Bolo Allegria

2,9

704. Gibanica

2,9

(figos em calda de vinho doce com creme de baunilha e amêndoas)
(com calda de framboesa, chocolate ou caramelo)
(Bolo com ameixas e mascarpone)
(bolo com mousse de chocolate e bananas)
(sobremesa esloveno)

Todos os preços em euros e IVA incluído. Os preços são validos a partir de 1.1.2013.

