Casa da Esquila
Restaurante

Gourmet Rural
Inverno - Primavera

Menu de transição de época

Tradição
A simplicidade dos Campos
Couvert – 4,50€
Sopa da panela de ferro – 2,50€
Bacalhau confitado com puré de cebola, chips de batata violeta e verdes - 14,90€
Naco de Vitela com Migas de Cogumelos – 17,90€
Panna Cota de Alecrim com Mel e Limão – 4,50€
Chocolate e laranja – 4,50€

Clássico
Um menú intemporal
Creme de Legumes – 2,50€
Folhado de Camarão com salada de Citrinos , 9,90€
Bacalhau confitado, puré de Grão e salada de Abacate – 14,90€
Naco de Vitela com Mostarda Antiga e Póquer de Legumes – 17,90€
A loucura da nossa pasteleira 4,50€

Menu Simples
Sopa ou Entrada, Peixe ou Carne e Sobremesa
20,00 por pessoa (sem bebidas)
22,00 por pessoa (com Suplemento de
Bebidas da casa)
Duração normal da refeição entre 60 e 90
Minutos

Menu de Degustação
Sopa, Entrada, Peixe, Carne e Sobremesa
24,00 por pessoa (sem bebidas)
26,00 por pessoa (com Suplemento de
Bebidas da casa)
Duração normal da refeição entre 90 e 120
Minutos

Os Preços estão expressos em euros e incluem Iva à taxa legal em vigor

Casa da Esquila
Restaurante

Gourmet Rural
Gourmet de Autor
Combinações Improváveis

(só por reserva com 48 Horas Antecedência)
Creme de Ervilhas com crocante de queijo e presunto
Beterraba, Gambas e Queijo de Cabra
Empada de Galo com os verdes da estação
Risoto de Boletus com Legumes Grelhados (prato vegetariano)
Bacalhau, Pimentos e Miss Blush
Porco preto numa harmonia de leguminosas
Texturas de Morangos & Maçã
Peras, Porto e Ovos caseiros
Terra do Casteleiro
33,00 por pessoa (5 itens à escolha) sem bebidas
Duração normal da refeição entre 90 e 120 Minutos

Ou simplesmente fique nas mãos do Chef…
Menú do Chef
Preço Sob Consulta

Por questões de serviço sugerimos a escolha sugerimos a escolha de menu igual na mesa, com o limite de
não mais de 2 diferentes por mesa, sob pena de aumento significativo da duração normal da refeição

Degustação de vinhos Classic ~ 9,00
Degustação de Vinhos da Região Premium ~ 21,00
Degustação de Vinhos Premium Outras Regiões ~ 25,00

“No meio do mundo rural, numa pequena aldeia da beira interior sem
pretensiosismos de ser mais do que aquilo que somos, um espaço onde comer
e beber é o mais importante.”
e tudo começa aqui…
Os Preços estão expressos em euros e incluem Iva à taxa legal em vigor

