EMENTA
COUVERT

Ceviches

Cesto de Pão

1,80€

Hummus de Batata Doce

1,80€

Pesto de Rúcula c/ amendoim
Pasta de Atum

1,80€
1,80€

Azeitonas Algarvias

SOPAS

1,80€

Massinha de Peixe
9,90€
Cotovelinhos em caldo de peixe com tomate pelado com
120g de peixe da costa
Sopa de Legumes

PETISCOS

3,90€

11,90€

Lombinhos de atum
14,90€
Lombinhos de atum braseados cobertos com redução de
vinagre balsâmico
Salada de Polvo c/ lascas de Batata Doce
15,90€
Polvo da Arrifana em vinegrete acompanhado de chips
caseiros de batata doce
Polvo Suado c/ Batata Doce
16,90€
Polvo da Arrifana cozido em azeite servido com batata doce
cozida
Amêijoas (dose 300g)
Amêijoas à bulhão pato

21,50€

Camarão Cozido/Frito
18,50€ / 19,50€
Cozido no ponto servido com sal/à casa frito com gengibre
e pimentão
Eby
Tempura de camarão com crosta de amêndoa

14,90€

Camarão Tigre Grelhado (350g)
37,90€
Camarão tigre grelhado servido com chips caseiros de
batata doce e molho da casa
Percebes

PV KG

Tártaros
Envolvidos em maionese japonesa com togarashi sobre
base de manga, abacate e pepino, cobertos com cebola frita
e fios de malagueta
Atum

Salmão

Peixe Branco

16,90€

Salmão

15,90€

da terra...

Torrada de Pão Integral c/ tomate e Queijo de Cabra 7,40€
Pão integral torrado com queijo de cabra, tomate, azeite e
orégãos
Queijo Chèvre Panado
9,90€
Queijo chèvre panado servido com compota de frutos
silvestres e sementes de sésamo
Pimentos Assados
7,00€
Tiras de pimentos grelhados servidos em vinegrete e alho

do mar...
Escabeche de Cavala
Cavala marinada em temperos asiáticos

Ceviche em lima e leite de tigre com cebola roxa, milho e
rabanete

15,90€

16,90€

Pica-pau de Picanha com Lascas de Batata Doce
14,90€
Cubos de picanha salteados em azeite, alho, chilli e vinho
branco servidos com chips caseiros de batata doce
Casquinha de Batata Frita

6,40€

Casquinha de Batata Doce Frita
6,90€
Acompanham com molho de maionese, iogurte e alho

SALADAS
Algarvia
6,00€
Alface, tomate, cebola e molho vinegrete clássico
Grega
12,50€
Alface, tomate, cebola roxa, pimentos, pepino, queijo feta
e azeitonas com vinegrete de mostarda e limão
Campo
12,50€
Couve branca e roxa, nozes, maçã, mix de sementes,
envolvidos em molho de maionese e vinagre de cidra
Atum c/ Batata Doce
12,50€
Atum em base de batata doce com cebola roxa, tomate, ovo
cozido, rúcula e azeitonas com vinegrete clássica

Praia
13,50€
Quinoa com abacate, manga, tomate cherry, beterraba,
nozes e coentros em vinegrete de mostarda, mel e limão

PRATOS
peixe & marisco
Tagliatelle de Marisco
21,90€
Tagliatelle com camarão, amêijoas, espinafres, tomate
cherry com temperos asiáticos de sweet chilli, molho de ostra
e óleo de sésamo
Arroz de Polvo
Arroz de Polvo da Arrifana à casa

21,90€

IVA incluído à taxa em vigor • Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for
inutilizado. • Este estabelecimento tem livro de reclamações.

EMENTA
Sardinhas Grelhadas
14,90€
Sardinhas grelhadas servidas com batata cozida e salada de
alface, tomate e cebola

México
13,90€
Couve coração, feijão, frango, tomate, cebola, coentros,
queijo e natas frescas

Peixe Grelhado (sob consulta)
PV KG
Grelhado e servido com legumes cozidos (batata cozida,
batata doce cozida, cenoura e brócolos)

Popeye
Espinafres, ricotta, natas e queijo

carne
Picanha (1 p)
21,90€
Picanha grelhada servida com batata frita caseira, arroz e
feijão preto. Acompanha vinegrette, cebolette e farofa
Surf & Turf
28,90€
Bife Ribeye de Black-Angus mal passado com molho
chimichurri, camarão tigre grelhado acompanhados com
espargos, batata frita e molho da casa
Hambúrguer Barrosã
14,90€
Hamburguer com carne da Barrosã servido com batata frita
e salada de alface, tomate e cebola
Extra Arroz, Batata Frita, Feijão Preto

2,90€

vegetariano
Arroz Integral c/ Legumes
14,90€
Arroz integral salteado com espargos, cogumelos, cenoura,
courgette em molho de soja servido com mistura de
sementes variadas e queijo parmesão
Pasta Fria
13,90€
Tagliatelli com tomate cherry, manjericão, rúcula,
mozzarella fresca envolvidos em alho e azeite
Tagliatelli c/ Pesto e Legumes
15,90€
Tagliatelle com pesto de amendoim e rúcula, cenoura,
espargos cogumelos, courgette e espinafres

crianças (até 12 anos)

Hambúrguer Barrosã

10,90€

Pasta Bolonhesa

9,90€

para acompanhar
Arroz, Feijão Preto, Batata Frita,

Batata Cozida, Batata Doce Cozida
cada porção 4,10€

Ovo Estrelado ou Cozido

cada 1,50€

CREPES

Arrifana
Rúcula, mozzarella fresca, tomate e cebola

Pizza
Queijo, tomate, cebola e orégãos

9,60€

Pizza Misto
Queijo, fiambre, tomate, cebola e orégãos

9,90€

12,90€

BEBIDAS
Água sem gás 1,5 L / 0,33 cl
Água com gás 1 L / 0,25 cl

2,80€ / 1,80€

3,50€ / 1,80€

Água Tónica

2,40€

Imperial (Super Bock)

2,20€

Caneca (Super Bock)

4,20€

Sommersby (Garrafa)

3,20€

Refrigerantes
2,80€
Coca-cola, 7up, Ice Tea (Manga, Limão ou Pêssego), Sumol

Cerveja Garrafa (Super Bock)

sangria

2,70€

Branca / Tinta

18,00€

Espumante c/ frutos vermelhos

21,50€

Verde

vinho

Verde Branco a copo
Verde Branco Jarro 0,5 L / 1 L
Borba Branco / Tinto a copo

21,50€
3,00€
6,00€ / 12,00€
3,90€

Borba Branco / Tinto (350ml / 750 ml) 8,50€ / 13,00€
Muralhas (Verde)

14,00€

Planalto (Branco)

15,50€

Vallado (Branco / Tinto / Rosé / Moscatel Galego) 22,00€

aperitivos & digestivos
Porto Tónico

6,50€

Martini Bianco/Rosso

4,00€

Mojito

8,50€

Caipirinha / Caipiroska
Gin Tónico (Gordon’s)
Cuba Libre

salgados

11,90€

Whisky Novo / Velho
Amarguinha

8,50€
8,50€
8,50€

7,50€ / 8,50€

4,00€

Vinho do Porto

4,00€

Aguardente Velha CRF

6,50€

Baileys

6,50€

IVA incluído à taxa em vigor • Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for
inutilizado. • Este estabelecimento tem livro de reclamações.

