
Cesto de pão e tostas  2.50€

Experiência de azeites “Casa de Santo Amaro”  1.50€

Manteigas aromatizadas e azeitonas  2.00€

PARA COMEÇAR

Ovos rotos à Páteo Velho (com camarão)  10.00€

Alheira com grelos salteados  6.00€

Torricado com coelho de escabeche  8.00€

Tiras de choco frito com maionese de alho  6.50€

Peixinhos da horta  5.50€

Pica-pau do lombo de novilho  10.00€

PARA PARTILHAR OU NÃO

Sopa de peixe da nossa costa  4.80€

Creme de legumes  3.00€

CALDINHOS

Puré de abóbora assada com canela e legumes grelhados com manjericão  11.50€

Brás de legumes com batata vittelote  9.50€

VEGETARIANO OU VEGAN

RESTAURANTE

ORDEM DOS

MÉDICOS DE LISBOA



Lascas de bacalhau da Islândia com broa, presunto, salteado de bimis e batata a murro

com alho e coentros  16.50€

Filete de robalo com açorda de camarão e sapateira  16.00€

Polvo da nossa costa com puré de batata doce e espargos  17,50€

DO MAR

Tornedó de lombo de novilho com molho à Portuguesa, batata fritas às rodelas e esparregado  19.00€

Bife três pimentas com batata frita e salada mediterrânia  16.00€

Cabrito assado à antiga com batata no forno, arroz de miúdos e grelos salteados  18.50€

Presas de porco preto assadas no forno com pimentos padron e risoto de lima  16.00€

Wellington de pato e perdiz, com peras bêbedas, batata ponte nova e ervilha torta  17.00€

DO PRADO

Tarte de mousse de chocolate com caramelo salgado  5.50€

Farófias com leite creme aromatizado com Tomilho  5.00€

Conventual de amêndoa com gila “Páteo Velho “  6.00€

Pudim de abade Priscos com presunto caramelizado  6.50€

Bolo húmido de abacaxi com mel  6.00€

Fruta  5.00€

PARA ADOÇAR

RESTAURANTE

ORDEM DOS

MÉDICOS DE LISBOA

Os valores apresentados têm IVA incluído à taxa legal em vigor.
Se é alérgico ou intolerante a alguma substância (ver dístico afixado), por favor contacte a gerência.

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou se por este for inutilizado.

Alergéneos


