ENTRADAS
Manteiga

0,55 €

Queijo Erú

0,55 €

Azeitonas

0,55 €

Queijo Fresco Pequeno

0,95 €

Queijo de Cabra Fresco

2,30 €

Tacinha de Petiscos Regionais

1,90 €

Paté de Atum

2,20 €

Morcela de Arroz Grelhada c/ Abacaxi

3,75 €

Buffet de Entradas (disponível só aos almoços)

3,75 €

Requeijão de Ovelha c/ Doce

4,10 €

Serviço de Pão (1 cesto)

1,65 €

Serviço de Pão (1 unidade)

0,50 €
Lei do Couvert
DL nº 10/2015 , de 16 Janeiro ( Artigo 135º)

“ Nenhum prato , produto alimentar ou bebida , incluindo o couvert , pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por
este for inutilizado .“

SOPAS
Sopa do Dia

1,75 €

Sopa Alentejana

2,50 €

MARISCO
Camarão Grelhado (500g)

25,50€

Camarão Cozido (1Kg)

35,00 €

OMELETES
Omelete de Queijo ou Fiambre ou Presunto

7,00 €

Omelete Vegetariana

7,00 €

Omelete de Camarão

8,50 €

PARA AS CRIANÇAS

(válido para crianças até 10 anos)

Sopa

1,00 €

Omelete de Fiambre

5,00 €

Bife de Frango c/s Ovo Estrelado

5,00 €

Febrinha de Porco c/s Ovo Estrelado - Escolha a guarnição (arroz branco ou batata frita)

5,00 €

1 Bola de Gelado de Nata

1,15 €

1 Salada de Fruta

1,15 €

PEIXE
Robalinhos e Douradas

7,85 €

(grelhados na brasa c/ batata salteada, grelos e legumes grelhados)

Salmão Braseado c/ Legumes

9,50 €

(posta de salmão na brasa c/ batata salteada, grelos e legumes grelhados)

Bacalhau Cozido

10,00 €

(cozido c/ batata, cenoura, grão, ovo cozido e nabiça)

Bacalhau à Tiborna
(posta bacalhau assado na brasa, broa grelhada, batata a murro, cebola e alhos fritos em
azeite)

11,50 €

Bacalhau c/ Migas

11,50 €

(grelhado na brasa c/ batata salteada e migas regionais)

Bacalhau à Chefe

12,50 €

(posta bacalhau recheado c/ marisco e gratinado c/ batata alourada)

Espetadas de Lulas c/s Gambas

12,50 €

(lulas na brasa c/ pimentos, cebola, migas regionais e batatinhas salteadas)

Polvo à Lagareiro

12,50 €

(polvo na grelha, batata a murro, verdura e molho de azeite e alho)

Espetada de Polvo c/ Gambas

13,50 €

(polvo grelhado c/ gambas em capa de bacon, migas regionais e batata salteada)

PEIXE (P/ 2 PESSOAS)
Arroz de Polvo

22,00 €

(arroz, polvo, cebola, alho, pimento e azeite)

Açorda Peixe c/ Gambas

21,00 €

(miolo de pão c/ peixe, camarão, azeite, alho e coentros, servida no próprio pão)

Risoto do Atlântico

21,00 €

(arroz cremoso c/ camarão, bacalhau e ameijoas)

Açorda Bacalhau c/ Gambas

22,00 €

(miolo de pão c/ bacalhau e gambas, azeite, alho e coentros. Servida no próprio pão)

Arroz de Tamboril c/ Frutos do Mar

22,50 €

(arroz, tamboril, mexilhão, gambas e delicias do mar, cebola, alho, azeite)

Espetadas Bacalhau c/ Gambas
(posta bacalhau recheado c/ marisco e gratinado c/ batata alourada)

24,00 €

Cataplana de Peixe/Marisco

26,50 €

(corvina, cherne, robalo, ameijoa, mexilhão, gambas, tomate, pimento, cebola e batatas)

CARNE
½ Dose
Bitoque de Porco ou Novilho

Dose
7,50 €

(frito, servido no próprio molho c/ batatinha frita às rodelas e ovo
estrelado)

Lombo de Porco Assado no Forno

7,50 €

(batatinhas assadas e verdura salteada)

Chanfana à Nossa Moda

8,50 €

(carne de cabra velha no forno c/ batatinhas e legumes cozidos)

Escalopes de Novilho c/ Cogumelos

10,00 €

(fritos c/ cogumelos e batatas às rodelas)

Bife à Dom Abade

9,00 €

11,00 €

9,00 €

11,00 €

9,00 €

11,00 €

(na frigideira c/ bacon, ovo estrelado, batata às rodelas e molho de
carne)

Bife de Novilho c/ Mostarda de Dijon
(na frigideira c/ batata frita às rodelas e molho de mostarda de Dijon)

Bife de Novilho à Marrare
(na frigideira regado c/ natas , pimenta preta e batata frita )

Bife de Novilho à Lagareiro
(grelhado c/ azeite, alho, batata a murro e couve portuguesa salteada)

11,00 €

Bife c/ Molho Pimenta

14,00 €

(bife suculento frito c/ pimenta, legumes cozidos e batata recheada)

Cabrito do Monte à Dom Abade

14,00 €

(assado no forno c/ legumes salteados e batatinhas c/ alecrim)

GRELHADOS NA BRASA
Espetada de Porco c/ queijo/bacon

9,00 €

(nacos de porco enrolados em queijo e bacon grelhados c/ migas e batatinhas c/ orégãos)

Espetada Lombinho de Porco c/s Gambas

11,00 €

(nacos de lombinho de porco na brasa c/ migas e batatinhas c/ orégãos)

Secretos de Porco Preto

8,50 €

(c/ migas regionais e batata frita)

Espetada de Porco Preto c/s Gambas

11,00 €

(nacos de porco preto na brasa c/ migas e batatinhas c/ orégãos)

Espetada de Vitela c/s Gambas

12,50 €

(nacos de vitela na brasa c/ migas, arroz de feijão e batatinhas c/ orégãos)

Posta de Vitela à Dom Abade

12,50 €

(vitela suculenta, azeite virgem e alho c/ batata a murro e grelos salteados)

Bife de Picanha c/ ou s/ alho

13,50 €

(picanha, salsicha grelhada c/s molho de alho, couve mineira e batata frita)

Entrecote de Novilho ( carne tenra e soculenta )

13,00 €

( grelhada – batata frita , arroz branco , legumes – ou à lagareiro c/ batatinhas a murro )

Naco de Vitela (para 2 pessoas)
(grelhado no espeto c/ migas regionais e batatinhas salteadas)

22,00 €

SOBREMESA
FRUTA
Fruta da Época Nacional (maçã, laranja, pera)

1,25€

Maçã Assada

1,80€

Salada de Frutas

2,60€

Pera Bêbeda

2,60€

Fruta Sazonal (melão, meloa, morangos, cerejas)

2,90€

Fruta Exótica (abacaxi, manga, papaia)

2,90€

DOCES
Pudim Caseiro

2,20€

Quente e Frio (Gelado de Nata Regado c/ Chocolate Quente)

2,55€

Delicia do Abade (Gelado de Nata em calda de Frutos Silvestres)

2,55€

Doce da Casa

2,60€

Creme de Maçã Queimado

2,60€

Bolos à Fatia

2,80€

Buffet de Sobremesas (1 visita)

3,25€

Petit Gateux de Chocolate c/ Gelado Nata

3,35€

TAXA DE SERVIÇO
Sempre que Bolos Comemorativos / Espumante ou Digestivos não sejam fornecidos pelo Dom Abade,
aplica-se uma taxa de serviço:
PRATO E GARFO PARA BOLOS COMEMORATIVOS

0,40€ / (p/ pessoa)
COPO PARA VINHOS / ESPUMANTES OU DIGESTIVOS

0,25€ / (p/ pessoa)

Nos dias ( 1 Janeiro , 14 Fevereiro , 8 Março , Domingo de Páscoa , Dia da Mãe , 25 Dezembro ,
Jantares de 31 Dezembro ) esta ementa e preçários não se aplica .
Para mais informações consulte-nos
Neste Estabelecimento existe Livro de Reclamações
Iva Incluido às Taxas em Vigor

