Nascido em Joinville a
maior cidade do estado de
Santa Catarina no Brasil,
o Chef desde cedo teve
amor, interesse e paixão
pela gastronomia francesa
e uma vontade insaciável
de surpreender.
O Chef tem o prazer de
apresentar um menu
moderno e contemporâneo
e fazer do seu jantar uma
experiência memorável.

Seja bem vindo
ao meu mundo!

• Caminho do Porto •
Cheesecake de Vinho do Porto com crumble
de amêndoas e mix de frutas vermelhas.

12,90€
• Pastel de Nata Desconstruído •
Folhas de massa folhada com creme de ovos em canela
e polvilhos de açúcar de confeiteiro.

11,90€
• Café em forma de Poesia •
Quenelle de Mousse de Café expresso e caramelo salgado,
tuille crocante, raspas de chocolate 70% e flor de sal.

9,90€
• Suspiro de Banana •
Banoffe com bananas caramelizadas e doce de leite caseiro,
merengue suíço com raspas de lima.

12,90€
• Trilogia de Gelado Artesanal •
9,90€
(Consultar Sabores)

• Port Way •
Port wine cheesecake with almond crumble
and red fruit mix.

12,90€
• Pastel de Nata Descontrusted •
Puff pastry sheets with cinnamon egg cream
and icing sugar sprinkles.

11,90€
• Coffee in the form of Poetry •
Quenelle of espresso coffee mousse and salted caramel,
crispy tuille, 70% chocolate shavings and fleur de sel.

9,90€
• Banana Suspire •
Banoffee with caramelised bananas and homemade milk caramel,
Swiss meringue with lime zest.

12,90€
• Homemade Ice Cream Trilogy •
9,90€
(Consult Flavours)

Brasserie Marina
Inovação, evolução e
modernidade, assim
surge o Brasserie Marina,
o restaurante que foi
referência na praia da marinha,
volta com a mesma
dedicação e espírito acolhedor,
porém com uma pitada
de modernidade.
Toda a equipa do Brasserie
está aqui, para que tenha
uma experiência
acolhedora e fantástica.

Tenha uma excelente
refeição e bem vindo
ao Brasserie Marina.

VISITE O NOSSO SITE.

IVA incluido à taxa em vigor.
Neste estabelecimento existe livro de reclamações.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert,
pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
DL 10/2015 de 16-1

