BISTRO

RESTAURANT-ESPICHE

Focaccia, azeitonas, cenouras Algarvias e manteiga

Sopa do Dia

Servido com uma focaccia de cebola

Antipasti - O snack perfeito depois da sua volta de golfe!

Pão, pickles, rúcula, paté e enchidos

Omelete do Chef

6.50€

BISTRO

Couvert

5.50€

Servido com puré de batata e beterraba com vinagre balsâmico

Barriga de Porco Crocante

Servido com coleslaw, maionese miso, jus e batatas fritas

Burrito de Carne

Recheado com carne picada picante e uma pasta de feijão preto sobre um cama
de erva-doce, abacate e pepino

Hamburguer Buraco 19

Hamburguer, bacon, queijo, cebola roxa em conserva, tomate, salada, maionese
de mostarda e batatas fritas

Linguini de Limão

Servido com espargos, rúcula, queijo parmesão e gravadlax

Taco de Atum

Servido com uma salada de manga, abacate e pico de gallo

Fish ‘n’ Chips

Bacalhau tempura, salada mista, molho tártaro e batatas fritas

Entrecôte Grelhado

8.00€

por pessoa

Cogumelos, cebola e espinafres, servido com salada verde mista e sambals

Boeuf Bourguignonne

RESTAURANT-ESPICHE

- Menu -

Servido com tomate e salada de cebola roxa, jus de vinho tinto, manteiga de salsa e
batatas fritas

8.00€

11.50€
12.00€
12.50€

12.50€

12.50€
12.50€
13.50€
15.50€

IVA incluído | livro de reclamações disponível mediante solicitação
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado
Podemos fornecer mais informações acerca dos produtos alergénicos

BISTRO

RESTAURANT-ESPICHE

Surpresa da Semana

RESTAURANT-ESPICHE

Sanduíches

Gelado de Baunilha

5.50€

9.50€

Sanduíche Club Gecko
Tosta de Camarão

Abacate, rúcula e rábano

Saladas
Caesar com Salmão

BISTRO

Frango, bacon crocante, abacate, tomate, salada e maionese de mostarda

Salmão frito, salada de alface romana, abacate, tomate cherry, funcho, cebolinho,
queijo parmesão, croutons e molho caesar

Asiática

Carne teriyaki, salada mista, coentros, cebolão, rabanete, cenoura, tomate
cherry, noodles e molho de sésamo

Frango Assado

Peito de frango assado, tomates cherry, cebola roxa, abacate, melão, alcachofras,
bulgur, salada mista e molho de gengibre

Queijo de Cabra

Queijo de cabra, tomates secos, ﬁgos torrados, nozes picantes, cebola roxa,
pepino, beterraba, salada mista, limão e azeite

Sobremesas
Fruta da Época Fatiada

Uma selecção de frutas da época regadas com mel e sumo de limão

Bolo de Chocolate Negro

Servido com creme azedo e gelado de baunilha

Crumble de Maçã

Servido com gelado de baunilha

10.50€

10.50€

10.50€

10.50€

10.50€

5.50€
5.50€
5.50€
5.50€

Pergunte à nossa equipa o que preparámos para si

IVA incluído | livro de reclamações disponível mediante solicitação
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado
Podemos fornecer mais informações acerca dos produtos alergénicos

