BISTRO

RESTAURANT-ESPICHE

A nossa Filosoﬁa
Tal como o resto da operação Espiche Golfe, o restaurante foi desenvolvido
com base nos princípios de respeito e responsabilidade pelo ambiente, um
compromisso profundo com a comunidade local e forte ênfase na qualidade
e bom serviço enquanto proporciona uma experiência autêntica do
Barlavento Algarvio.
A melhor comida orgânica, artesanal e localmente produzida, obtida de
agricultores da zona, mercados tradicionais e pescadores locais, e as
melhores vinhas da região, fornecem os produtos alimentares mais
frescos e saudáveis.
O restaurante Gecko, é um destino com um espírito e ética que pode
compartilhar. Um compromisso de bom gosto, excelente gastronomia e
serviço de qualidade.

Pequeno Almoço

*

servido até às 11h00

Pequeno Almoço Inglês

BISTRO

Menu

Ovo, bacon, salsicha, feijão cozido, morcela, tomate grelhado, cogumelos
portobello e torrada

Omelete

Fiambre e queijo ou simples

Ovos Mexidos com Torradas

Escolha de ovos servidos em torrada

Bagel de Salmão Fumado

Bagel, salmão fumado, agrião e maionese de rábano

Sandes Take Away
Atum

Baguete rústica com atum, maionese, alface e tomate

Frango

Baguete rústica com frango, maionese, alface e tomate

Bacon

Baguete rústica com bacon, manteiga, alface e tomate

Mista

Baguete rústica com ﬁambre, queijo, manteiga, alface e tomate

RESTAURANT-ESPICHE

BISTRO

RESTAURANT-ESPICHE

€9.50

€7.50
€7.50
€7.50

€7.00
€7.00
€7.00
€6.00

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.
(v) vegetariano (n) contém nozes (podemos fornecer mais informações acerca dos produtos alergénicos)

Rosbife

BISTRO

Sandes

Baguete rústica com agrião, creme de rábano e pepino de conserva

Salmão Fumado

Baguete rústica com agrião, maionese de rábano e alcaparras

Sandes Club Gecko

Frango grelhado com abacate, ovo cozido, tomate, alface e molho de mel
e mostarda em pão de tosta caseiro

Legumes Grelhados

Baguete rústica com uma selecção de legumes grelhados, rúcula e maionese de alho

Saladas
Queijo de Cabra

Beterraba, frutos secos, rúcula, pimentos grelhados, mel, azeite e redução de
balsâmico

Mozzarella de Búfala (v) (n)

Mozzarela de búfala, tomate fatiado e molho pesto

Salada Caesar (v)

Alface romana, croutons, queijo parmesão, bacon e molho de caesar caseiro

Legumes Grelhados da Época (v)
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Rúcula, pesto de salsa, molho de azeite e limão
Extras: peito de frango grelhado, salmão fumado, camarão ou legumes grelhados

€8.00
€8.00
€9.00

€7.00

€9.50

€7.50
€9.50

€8.50

€3.50

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.
(v) vegetariano (n) contém nozes (podemos fornecer mais informações acerca dos produtos alergénicos)

Hambúrguer Gecko

Bacon, alface, tomate e molho caseiro

Hambúrguer 19th Hole

BISTRO

Hambúrguer

Cebola roxa conﬁtada, alface, tomate, escolha de queijo azul ou cheddar

Hambúrguer de Bacalhau

Polmo de “ﬁsh & chips”, tomate, alface e molho tártaro

Tapas
Bolinhas de Alheira de Caça

Salada de agrião com azeite, limão, ervas ﬁnas e mostarda Dijon

Lula n’ Chilli

Lula frita com chilli, gengibre, maionese de alho e lima

Trio de Iguarias Portuguesas

Cenouras típicas, conserva de cavala, picos de porto frito em banha caseira

* n’ chilli, trio de iguarias Portuguesas, selecção de queijos,
Bolinhas de alheira, lula
Tapas na Ardósia

servidas para 4 pax

enchidos Portugueses, azeitonas, azeite e pão de forno

Asas
Voodoo
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Chillis, pasta de malagueta caseira, molho de tabasco e manteiga e maionese
de alho

€11.50
€11.50
€11.50

€6.50
€7.50
€6.50

€23.00

€7.50

BBQ

€7.50

Queijo Azul

€5.50

Molho caseiro de BBQ

Servido com maionese de queijo azul

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.
(v) vegetariano (n) contém nozes (podemos fornecer mais informações acerca dos produtos alergénicos)

Sopas
Sopa do Dia

BISTRO

Couvert : Pão, azeitonas e cenouras Algarvias

Carnes : Escolha de uma carne, um acompanhamento e um molho
Bife de Alcatra
Entrecôte
Lombo de Novilho
Costeleta de Porco

Acompanhamentos: Batata frita caseira, batata nova assada, legumes
grelhados, salada
Acompanhamento Extra

Molhos: Pimenta verde, cogumelos portobello, queijo azul, jus de
vinho tinto
Molho Extra

Peixe
Lombo de Bacalhau Fresco

Lombo de bacalhau fresco com legumes e batata assada
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€5.50

€5.50

€14.50
€16.50
€19.50
€12.50

€3.50

€2.00

€14.50

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.
(v) vegetariano (n) contém nozes (podemos fornecer mais informações acerca dos produtos alergénicos)

Spaghetti Bolognese

Esparguete com carne e molho de tomate

Penne de Aboborinha (v)
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Pasta

Aboborinha assada com tomilho, queijo de cabra, pesto e parmesão ralado

Pizza : massa fresca caseira
Pepperoni

Pepperoni, cogumelos, tomates cherry

Atum

Atum, azeitonas, cebola roxa

Vegetariana

Courgette, pimento vermelho, milho e rúcula

Margherita
Extras:
Ananás, ﬁambre, frango e ovo
Salmão e camarão

Menu de Criança
Spaghetti Bolognese

Esparguete com carne e molho de tomate

Nuggets de Frango

Nuggets de frango com batatas fritas e salada
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€11.50
€12.50

€11.50
€11.50
€11.50
€9.00

€1.00 por extra
€1.50 por extra

€9.50
€8.50

Sobremesa do Dia
Escolha diária de uma sobremesa caseira

€5.50

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.
(v) vegetariano (n) contém nozes (podemos fornecer mais informações acerca dos produtos alergénicos)
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Entradas
Gravlax

BISTRO

Especial Fim de Semana
Salmão curado em sal marinho e endro, molho de mel e dijon, rúcula e tomate
cherry

Atum Thai Braseado

Atum enrolado em sementes de sésamo e papoila, levemente braseado
acompanhado com salada quente de abóbora e agrião e molho Thai

Salada de Pato Crocante (n)

€8.50

€10.50

€8.50

Endívias, pato desﬁado crocante, rúcula, tomates cherry, pinhões e molho de sweet chilli

Principais
Filete de Bacalhau no Forno

Filete fresco de bacalhau no forno com azeite, alho e tomilho, batata salteada,
legumes e molho romesco

Costeletas de Borrego Grelhadas

Costeletas marinadas em vinho tinto, alecrim e alho, tagine de beringela e molho
de iogurte e menta

Almôndegas e Puré de Batata Doce

Almôndegas de frango em molho de tomate, puré de batata doce e beringela
braseada

€13.50

€14.50

€11.50

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.
(v) vegetariano (n) contém nozes (podemos fornecer mais informações acerca dos produtos alergénicos)
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Vinho a Copo

Cafés & Chás
Expresso
Americano
Expresso Duplo
Galão
Café com leite
Café Macchiato
Capuccino
Chocolate Quente
Chá (English Breakfast, Earl Grey
Camomila, Menta & Verde)
Leite Extra

€1.20
€1.90
€2.20
€2.40
€2.30
€2.70
€2.50
€2.20
€2.10
€0.50

Refrigerantes & Sumos
Sprite (garrafa) 0.33l
Fanta (garrafa) 0.33l
Coca-Cola (garrafa) 0.33l
Coca-Cola Zero (garrafa) 0.33l
Ice Tea
Trina Maçã/Laranja
Red Bull 0.25l
Sumo de Laranja Natural 0.35l
Compal de Tomate

€2.00
€2.00
€2.00
€2.00
€1.80
€2.00
€3.00
€3.20
€1.80

Águas & Tónicas
Água s/gás (garrafa 0.25l
Água c/ gás (garrafa) 0.25l
Água s/ gás (garrafa) 1.00l
Luso Água c/ gás 1.00l
Castello / Pedras 0.25l
Schweppes
(soda, ginger ale & água tónica)
Schwepper Tónica Premium)

BISTRO

Bar & Espirituosas

€1.50
€1.50
€2.90
€3.00
€1.60
€1.80
€2.50

Beyra Tinto, Branco ou Rosé
Gaudio Clássico Tinto
Gaudio Verdelho Branco
Terras do Demo (espumante)

Cervejas & Cidras
Sagres 0.20l / 0.50l
Strongbow 0.25l / 0.40l
Cristal garrafa 0.33l
Corona Extra 0.35l
Guinness 0.50l
Erdinger 0.50l
Sagres Zero Álcool
Cidra Magners 0.568l

Aperitivos

Campari
Martini (Bianco / Rosso / Dry)
Sherry Tio Pepe
Pimm’s Nº1
Porto Tawny Dow’s
Porto 10 Year Old Tawny
Portal Fine Porto Branco
Porto da Casa Branco Extra Seco

€3.50
€4.30
€3.80
€4.90

€1.90 / €3.40
€3.00 / €4.50
€2.10
€2.80
€6.00
€6.00
€2.20
€6.00

€4.10
€3.80
€3.60
€4.20
€5.50
€6.50
€5.50
€3.60

Cognac, Brandy & Aguardente
Courvoisier
Remy Martin
Macieira
Medronho
Aguardente Velha Ferreirinha
Aguardente Velha CRF

€8.50
€8.50
€4.00
€4.50
€9.50
€7.50

IVA incluído | Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.

Vodka

Vodka da casa

Tequila

Smirnoﬀ

€5.50

Zubrowka (Polónia)
Absolut (Suécia)
Absolut Citron (Suécia)
Grey Goose
Royalty Vodka (Polónia)

€6.50
€6.50
€6.50
€8.50
€8.50

Vodka premium

Gin

Gin da casa

Gordon’s

€5.50

Tanqueray Rangpur
Hendricks
Tanqueray 10
Bulldog
Gin Vine
Gin Mare
Bombay Sapphire
Gin Sul

€7.50
€8.50
€8.50
€8.50
€8.50
€8.50
€6.50
€9.50

Gin premium

Licores

Licores importados

Malibu
Drambuie
Bailey’s
Gran Marnier
Amaretto DiSaronno
Kahlua
Cointreau
Tia Maria
Safari
Frangelico
Sambuca Vaccari
Fernet Branca

€6.50
€6.50
€6.50
€6.50
€6.50
€6.50
€6.50
€6.50
€6.50
€6.50
€6.50
€6.50

Licor de Beirão
Triple Sec
Brandymel
Amêndoa Amarga

€5.50
€5.50
€5.50
€5.50

Licores nacionais
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Espirituosas
Tequilla premium

José Cuervo Silver
José Cuervo Gold

Rum

Rum da casa

Havana Club 3 anos
Rum premium

Havana Club 7 anos
Bacardi
Captain Morgan
Cachaça

Velho Barreiro
Cachaça 51

Whisky
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Scotch whisky

J&B
Johnnie Walker Red Label
Ballantine’s
Scotch whisky (12 & 15 anos)

Logan
Black Label
J&B 15

Single Malt Whisky

€6.50
€6.50

€5.50
€8.50
€6.50
€7.50
€5.50
€5.50

€5.50
€6.50
€6.50
€7.50
€7.50
€7.50

Glenlivet 12 anos
Cardhu 12 anos
Balvenie Double Wood (12 anos)

€8.50
€8.50
€9.50

Jameson
Black Bush

€6.50
€7.50

Irish Whisky

Canadian Whisky

Canadian Club

American Bourbon / Whisky

Jim Beam
Jack Daniels Tenessee Whisky

€6.50
€6.50
€7.50

IVA incluído | Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.

