
Bacalhau à minhota 12,50€

SERVIÇO TAKE AWAY

PEIXES
Polvo salteado à Chef (Polvo, cogumelos e bacon) 12,50€

Polvo à marinheiro (Polvo com cebolada portuguesa, gambas e ameijoas) 12,50€

SOPA, ENTRADAS, SALGADINHOS & PÃO
Sopa do dia (litro) 5,00€

Prato de Presunto Pata Negra (aprox. 80 gr) 12,00€

Cremoso de bacalhau com espinafres e gambas 12,00€

Bacalhau à lagareiro 12,50€

Queijinho meio seco 3,00€

Rissois camarão em miniaturas (12 Unidades) 6,00€

Chamuças em miniaturas (12 Unidades) 6,00€

Pasteis de bacalhau em miniatura (12 Unidades) 6,00€

Broa de milho 1,30€

Pão tipo Mafra 1,50€

Lascas de bacalhau em leito de grelos e crosta de broa de milho 12,50€

Os preços incluem IVA à taxa em vigor.

AGORA EM SUA CASA!
Serviço de take away com a parceria dos restaurantes Jockey e Gardens.



Os preços incluem IVA à taxa em vigor.

PEIXES

MASSA E VEGETARIANO
Carbonara tradicional 12,00€

Brás de legumes 12,00€

Açorda de gambas 12,50€

Açorda de garoupa com gambas e ameijoas 13,00€

Açorda de bacalhau com coentros 12,50€

Delícias de tamboril com molho de camarão 12,50€

Caril de vieiras com gambas 15,00€

Bife de atum à algarvia 12,50€

CARNES
Carne de porco preto à alentejana 12,50€

Bochechas de vitela estufadas com migas 12,50€

Bochechas de porco preto estufadas 12,50€

Bifinhos de vitela ao champignon 13,50€

Ensopado de cabrito à Chef 13,50€

Empada de perdiz de caça 16,00€

AGORA EM SUA CASA!
Serviço de take away com a parceria dos restaurantes Jockey e Gardens.



Podemos confecionar outros pratos a seu gosto

Temos os nossos vinhos ou outras bebidas ao seu dispor a um preço especial.
As encomendas devem ser feitas das 10h até as 18h.

As últimas entregas serão feitas às 20h.

Também em regime de home-delivery na zona da Quinta dos Alcoutins e 
imediações do Restaurante Gardens (localizado na Rua Formozinho Sanchez 

Nº 79, Quinta dos Alcoutins, Club de Golfe do Paço do Lumiar) 

Para encomendar ligue  217 571 087 ou 965133211

POR ENCOMENDA
Encomendas devem ser concluídas 24 horas antes da entrega para garantirmos a
frescura da sua encomenda.

Robalo assado no forno à Portuguesa Preço sob consulta

½ Cabrito da Serra assado no forno (6 Pessoas +-) 75,00€

Cataplana de garoupa à marinheiro (mínimo 2 pessoas) 35,00€

Arroz de marisco, Arroz garoupa com gambas Preço sob consulta

Os preços incluem IVA à taxa em vigor.

AGORA EM SUA CASA!
Serviço de take away com a parceria dos restaurantes Jockey e Gardens.

SOBREMESAS

Cheesecake (10 a12 Fatias +-)
Coberturas Maracujá, Laranja, Frutos Vermelhos 12,00€

Fruta diversa Preço sob consulta

Delícia de chocolate (10 a 12 fatias +-) 13,00€

Leite creme caseiro 2,00€

Mousse manga caseira 2,00€

Mousse de chocolate belga sem açucar 3,00€

Arroz doce caseiro 2,00€


