Couvert

– 2.00 Eur./pax

Manteiga de banana com flor de sal
Azeites aromatizados, tremoços e pão

— Picar, Petiscar e Partilhar —
Especial 32
Batata frita 32
Salmão curado em mostarda, laranja, molho de chalota e ovo raspado
As lulas que nunca chegam (don’t translate it on Google!)
Tataki de Atum com sementes de sésamo

– 3.50 Eur.
– 11.00Eur.
-9.50 Eur.
-9.50 Eur.

Frios
Queijos portugueses com chutney, pikles e maça
Paté de fígado de pato com compota de frutos silvestres e anis
Mozzarella DOP com creme frio de tomate, azeite e manjericão

– 14.50 Eur.
- 9.00 Eur.
– 10.50 Eur.

Quentes
Bacalhau à Brás
– 9.50 Eur.
Morcela da Beira na brasa com maçã e cebola caramelizada
– 8.50 Eur.
Tacho de tripas com feijocas
- 9.00 Eur.
Moelas estufadas
– 8.50 Eur.
Pimentos “Padrão”, uns picam outros não-Atenção!
– 7.00 Eur.
Portobelo c/queijo cabra caramelizado, barriga fumada e compota de pimentos –9.50 Eur.

Snacks
Chips de mandioca
Ovinhos de codorniz com bacon panados
Croquetes de alheira com molho de mel e mostarda

- 2.50 Eur.
– 6.50 Eur.
– 6.50 Eur.

— Propostas Verdadeiramente Sérias —
Para 1 ou 2 com pouca fome
Caldeirada de lulas e camarão 32
Posta de novilho grelhada com batata a murro e salada básica
The legendary tiger prawns *– Na brasa com molho de manteiga e limão

– 21.00 Eur.
– 21.00 Eur.
– 29.00 Eur.

*também conhecidos como Camarões Tigre ☺
Bife de Atum com molho de coentros, ananás e malagueta vermelha
Bacalhau no forno de brasa com batata a murro e cebolada
Costelas de porco em forno de brasa com coleslaw

– 19.00 Eur.
– 21.00 Eur.
– 23.50 Eur.

Para 2 com alguma fome
Vitela na brasa à Lafões com batata a murro e salada básica
– 28.00 Eur.
Cachaço de Bísaro c/tripas e feijocas ou com arroz de cogumelos e castanhas – 24.00 Eur.
Um polvo com tomates, na brasa
– 32.00 Eur.
Vitela de comer à colher com puré de topinambur
- 29.00 Eur.

Acompanhamentos extra
Cous-cous de legumes ou Arroz de cogumelos e castanhas
Salada básica ou Batata frita 32 ou Batata a murro

– 3.50 Eur.
– 3.50 Eur.

— Sanduíches e Coisas do Género —
Apenas ao Almoço:
Sanduiche de cachaço de porco com cebola caramelizada
Ao Almoço e ao Jantar:
Francesinha do Porto em forno de brasa

– 8,50 Eur.
– 12,00 Eur.

— Saladas e Sugestões mais Ligeiras —
Creme de aipo com cenoura, cogumelos e emmental
Cous-cous com legumes e hortelã
Iceberg (alface) com salmão curado, laranja, sésamo, chalota e funcho
Iceberg com pera, nozes, barriga fumada, chips de cebola e molho roquefort
Carpaccio de novilho com molho de trufa e raspas de foie-gras

– 3,50 Eur.
– 5,50 Eur.
– 9,50 Eur.
– 9.50 Eur.
– 11,00 Eur.

— Doces e Outros Finais —
Pequenas delícias
Papos de anjo em hóstia

– 2,50 Eur.

Doces e bolos
O melhor bolo de chocolate do Cantina 32 -à sua medida (mínimo 2cm)
Cheesecake de banana caramelizada e chocolate
Terrina de chocolate 32
Torta de cenoura e laranja com amêndoa merengada
Ai que suspiro!
É pró menino e prá menina!
Pequena selecção de queijos

Outros
Sorvete de limão (1 bola)
Sorvete de limão com vodka (1 bola)
Laranja com calda de azeite e mel, romã e canela
Abacaxi natural

– 2,50 Eur.
– 3,50 Eur.
– 3,50 Eur.
– 3,50 Eur.

– 1,75 Eur./cm
– 4,00 Eur.
– 3,50 Eur.
– 3,50 Eur.
– 4,00 Eur.
– 3,50 Eur.
– 8,00 Eur.

