
VEGETARIAN MENU
MENU VEGETARIANO

Vegetable soup

Roast Roma tomato 
soup

Breaded mozzarella 
with Napoli sauce

Sopa de legumes

Sopa de tomate

Croquetes de mozarela 
panados com molho de tomate

STARTERS |  ENTRADAS

VEGAN

VEGAN

3.5

3.5

9.5

13.5

14

16

Watermelon “Poke” Bowl

Panciotti with chaterelle 
mushrooms and Fontina 

cheese

Spaghetti with vegan 
meatballs 

“Poke” Bowl de melancia 

Panciotti com cogumelos 
chaterelle e queijo Fontina

Almôndegas vegan com 
esparguete

MAINS |  PRATOS PRINCIPAIS

VEGAN

VEGAN

DESSERTS |  SOBREMESAS

VEGAN

VEGAN

VEGAN

VEGAN

6

8

3.5

6.5

Poached pear in 
Port wine sauce

 Eton Mess

Sorbet

Fruit platter

Pera bêbeda em calda 
de vinho do Porto

Eton Mess

Sorbet

Prato de fruta

If you have a food allergy please ask our staff about the ingredients in each dish. In our kitchens we have procedures for handling food in order to guarantee the safety of our 
consumers, however we cannot guarantee at all that the products have not come into contact with other allergens that are not part of their normal composition, either through 
cross contamination or omission by third parties. All prices in euros (€). VAT included at legal rates. No food or drink including the couvert, can be charged if not requested by 

the customer or if not consumed. We have a complaints book.

Se tiver alguma alergia alimentar, pergunte à nossa equipa sobre os ingredientes de cada prato. Nas nossas cozinhas temos procedimentos para o manuseamento dos 
alimentos de forma a garantir a segurança dos nossos consumidores, no entanto não podemos garantir em absoluto que os produtos não tenham entrado em contacto com 

outros alergénios que não fazem parte da sua composição normal. Seja por contaminação cruzada ou omissão de terceiros. Todos os preços em euros (€). IVA incluído nas taxas 
legais. Nenhum prato ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou se não for consumido. Temos livro de reclamações.


