Lasanha tradicional em forno a lenha

Bacalhau à Brás

Linguine bolognese

Polvo à Lagareiro no forno a lenha

Macarrão com cogumelos selvagens
salteados e trufados

Lombo de bacalhau assado no forno
com batata a murro

Esparguete de tinta de choco com camarão

Couvert

Costeletão de vaca açoriana

Pão de alho com queijo e orégãos

Costelinhas de porco

Tostada Catalã

Francesinha especial

Crostini de tomate com mozzarella e orégãos

Bife à Forneria

Ovos Rotos

Hamburguer especial

Pica-pau de vaca açoriana

Prego tradicional

Alheira de Mirandela

Língua de vaca

Margarita

Tábua de queijos

Molho de tomate e mozzarella

Tábua de enchidos

Caprese

Tábua mista de enchidos e queijos

Rabo de boi

Mozzarella fresca, rúcula selvagem e tomate cereja

Arroz de pato à moda antiga

Capriciosa

Alheira de caça com ovo a cavalo

Bombons de morcela tradicional com
maçã e ananás dos Açores

Cogumelos, alcachofras, fiambre, azeitonas, ovo e orégãos

Folhadinhos de alheira

Milho, ananás, camarão, mangericão e tomate cherry

Tropical

Flor de Itália

Chamuças Osman

Natas, cebola, bacon e orégãos

Camarão ao alho

Tartufo i Funghi

Cogumelos ao alho

Cogumelos silvestres e trufa preta

Arroz estrugido

Diavola

Batatas fritas caseiras

4 queijos

Mozzarella, gorgonzola, S. Jorge e grana padano

Batatas assadas no forno com azeite,
bacon e alecrim

Da Ilha

Batatas com ovos, cebola e presunto

Polvo em vinagrete
Carpaccio de lombo de novilho com
alcaparras e queijo parmesão

Ovo estrelado

Pepperoni picante

Pepperoni picante, S. Jorge, alho francês e
cogumelos silvestres

Legumes salteados

Portuense

Salada simples

Molho de Francesinha, mozzarella, fiambre,
mortadela, salsicha fresca e linguiça

Fria

Carpaccio de novilho, parmesão ralado,
rúcula selvagem e azeite trufado

Sopa de cebola gratinada com os nossos queijos

Pastel de nata

Sopa tradicional de tomate e croutons

Bolo húmido de chocolate

Clássica César

Cheesecake de morango

Frango na grelha, croutons rústicos e parmesão

Ananás ao natural dos Açores

Caprese

Pizza de Nutella

Tomate de cacho, mozzarella fresca de búfala,
balsâmico di Modena e folhas de basílico

Mousse de Nutella

Salada Tropical com camarão

Crepe com Nutella

Alface, ananás dos Açores, manga, tomate cherry,
camarão e caju

Gelados Gorreana
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