
FRUTOS DO MAR
Bacalhau na brasa (posta simples) 

Bacalhau à Canto Alegre (posta na brasa)
Brócolis ao alho e óleo, batatas coradas, ovo, cebola, tomate e pimentão

Bacalhau à Portuguesa (posta cozida)
Brócolis cozido, batata, cebola e ovo

Bacalhau à Espanhola (posta frita ou cozida)
Cebola, tomate, pimentão, batatas coradas e ovo

Bacalhau ao Zé do Pipo (posta frita ou cozida)
Purê, cebola, maionese e azeitona portuguesa

Bacalhau ao Braz (desfiado)
Batata palha, azeitona portuguesa, ovo mexido e cebola

Bacalhau a Gomes de Sá (desfiado)
Batatas coradas, ovo, cebola

Bacalhau c/arroz de brócolis (desfiado) 

Iscas de Bacalhau (lascas) 

Anchova na brasa (simples) 

Anchova na brasa (completa)
Batatas cozidas, arroz de brócolis e salada

Anchova à Brasileira cozida
Arroz, pirão e molho de camarão

Filet de Salmão
Arroz de brócolis, salada e molho de alcaparras

½ Filet de Salmão 

Badejo em Posta à Moda da Casa
Brócolis ao alho e óleo, ovo, batata corada e tomate, cebola e pimentão

Badejo em Posta na brasa ou frita
Arroz de brócolis, pirão e molho de camarão

Badejo em Posta à Portuguesa
Brócolis cozido, cebola, batata e ovo cozido

Badejo em Posta à Brasileira (cozido ou frito)
Pirão e arroz branco

½ Badejo em Posta 

Moqueca de Badejo
Peixe, mexilhão, camarão, pirão e arroz

½ Moqueca de Badejo

Filet de Linguado à milanesa
Purê, arroz de brócolis e molho de camarão

½ Filet de Linguado à milanesa 

Filet de Linguado na brasa
Purê, arroz de brócolis e molho de camarão

½ Filet de Linguado na brasa

Filet de Badejo à milanesa ou na brasa
Purê, arroz de brócolis e molho de camarão

½ Filet de Badejo à milanesa ou na brasa 

Sardinhas Portuguesas
Batatas cozidas, cebolas cruas e azeitonas portuguesas (6 unidades)



FRUTOS DO MAR
Caldeirada à Portuguesa
Arroz, pirão, batata, polvo, lula, mexilhão, camarão e peixe

½ Caldeirada à Portuguesa 

Lulas à Espanhola
Cebola, tomate, pimentão, batatas coradas e ovo

½ Lula à Espanhola 

Polvo à Espanhola
Cebola, tomate, pimentão batatas coradas e ovo

½ Polvo à Espanhola 

Moqueca de Frutos do Mar
Pirão, polvo, lula, mexilhão, camarão e peixe

½ Moqueca de Frutos do Mar e Pirão 

Arroz com Frutos do Mar
Pirão, polvo, lula, mexilhão, camarão e peixe

½ Arroz com Frutos do Mar e Pirão 

Arroz de Lulas com brócolis 

½ Arroz de Lulas com brócolis 

Arroz de Polvo com brócolis 

½ Arroz de Polvo com brócolis 

Macarrão com Frutos do Mar 

½ Macarrão com Frutos do Mar 

Risoto de Frutos do Mar
Prato para 3 pessoas

½ Risoto de Frutos do Mar 

Risoto de Bacalhau 

Risoto de Mexilhão 

CAMARÕES
Camarão Vg alho e óleo (6 unidades) Arroz de brócolis e purê de batatas

Moqueca de Camarão com mexilhões 

½ Moqueca de Camarão com mexilhões 

Risoto de Camarão 

Bobó de Camarão 

Camarão à Baiana 

Camarão ao Catupiry 

Camarão empanado com arroz à Lá Grega

Strogonoff de Camarão com arroz branco e batatas soutê 

Camarão com macarrão 

½ Prato de camarão a escolher 


