
Bom apetite!



                         CRUSTÁCEOS                     FRUTOS SECOS                          MOLUSCOS

                         PEIXE                                    AMENDOIM                              TREMOÇO

                         GLÚTEN                                SULFITOS

Junto a cada sugestão da nossa carta encontrará os símbolos dos alergéneos 

que poderão estar presentes. Contacte um dos nossos colaboradores para mais 

informações ou sugestões de alternativas possíveis.

AVISO AO ABRIGO DA LEI DE INFORMAÇÃO ALIMENTAR

Alimentos que podem provocar alergias ou intolerâncias

Informação de acordo com o Regulamento (UE) nº 1169/2011, de 25 de Outubro

                         AIPO                                    MOSTARDA                               SÉSAMO

                         OVOS                                  SOJA                                          LEITE



[PT]

Pão e manteiga 1,60 €

Pão e azeite aromatizado 2,00 €

Pão, azeite aromatizado e azeitonas marinadas 3,00 €

Amuse bouche do Chef 3,00 €

(*)

 do Chef Hugo Gaspar

(*) A lista de alergéneos presentes é variável. Consulte os nossos colaboradores para mais informações.

COUVERT

Novidade!

IVA incluído à taxa legal em vigor

MAR.2017



[PT]

Assadeira de barro com enchidos regionais                         5,50 €

- Chouriça, Negrito e Morcela -
(para 2 pessoas)

Portobelo  com espinafres e presunto serrano 

com mozzarella  e compota de pimentos   

Tranche de foie gras com puré de rúcula e tosta de

pão brioche       
7,50 €

Tarte de Pêra Rocha com queijo de cabra gratinado 6,50 €

6,50 €

    do Chef Hugo Gaspar

ENTRADAS

Novidade!

Novidade!

IVA incluído à taxa legal em vigor

MAR.2017



[PT]

Creme de couve-flor e mousse de camarão e

manjericão
4,00 €

Gaspacho de morango com sardinha braseada 3,50 €

Aveludado de legumes sem batata 3,50 €

Sopa do chef  com legumes biológicos da                                                            

horta do hotel villa batalha
3,50 €

   do Chef Hugo Gaspar

SOPAS

Novidade!

Novidade!

IVA incluído à taxa legal em vigor

MAR.2017



[PT]

Risotto de cogumelos selvagens 9,50 €

Spaghetti di Sepia com abóbora assada e requeijão 10,00 €

Ratatouille de legumes da horta com ervas

aromáticas e ovo a baixa temperatura
9,00 €

Tagliatelle de espinafres com molho dois tomates e 

rúcula
8,00 €

   do Chef Hugo Gaspar

DA HORTA BIOLÓGICA

Novidade!

Novidade!

IVA incluído à taxa legal em vigor

MAR.2017



[PT]

Dourada braseada, risotto de ameijôa e crocante de

chouriço
14,50 €

Lombo de bacalhau confitado, legumes baby e puré

de chícharos com linguiça e azeitona da serra
15,00 €

Garoupa braseada com gratinado de caldeirada e

molho de tomate com ameijôa
16,50 €

Polvo em azeite da Pia do Urso com alho, batata a 

murro e saladinha de pimentos assados
17,00 €

   do Chef Hugo Gaspar

DO MAR

Novidade!

Novidade!

IVA incluído à taxa legal em vigor

MAR.2017



[PT]

Risotto de açafrão e frango com pontas de espargos

verdes
12,00 €

Carinha de porco preto estufada com risotto de

shimeji  aromatizado com azeite de trufa
13,50 €

Coxa de pato confitada com puré de escabeche de

cenoura e espinafres salteados
13,00 €

Bife do lombo grelhado à Portuguesa 18,50 €

Carré de borrego grelhado com crosta de ervas, 

esmagada de batata assada e esparregado de 

grelos

15,00 €

   do Chef Hugo Gaspar

DA QUINTA

Novidade!

Novidade!

IVA incluído à taxa legal em vigor

MAR.2017



[PT]

Petit gâteau de chocolate com amendoim e gelado

de framboesa
4,00 €

Tarte tatin de maçã de Alcobaça com gelado de

especiarias
3,50 €

Tradiconal Brisa do Lis e sorbet de lima 3,50 €

Sopa de morango tépida com gelado de nata e 

canela
3,50 €

Prato 3 queijos e pasta de azeitonas 4,50 €

Fruta do Oeste laminada - pêra ou maçã 3,00 €

Salada de fruta 4,00 €

   do Chef Hugo Gaspar

SOBREMESAS

Novidade!

Novidade!

IVA incluído à taxa legal em vigor

MAR.2017



[PT]

Creme de legumes 2,50 €

Peitinho de frango grelhado 8,50 €

Esparguete à bolonhesa 9,00 €

Douradinhos com legumes e arroz 8,00 €

Carbonara 9,00 €

   do Chef Hugo Gaspar

MENU INFANTIL

Novidade!

IVA incluído à taxa legal em vigor

MAR.2017


