Almoço executivo de Segunda a Sexta
Entrada, prato principal e sobremesa: R$ 98,00

Entradas
Salada Verde

Casquinha de Siri

Carpaccio

Casquinha de Bacalhau

Gaspacho

Caldo Verde

Bacalhau Beneditine

Sopa de Coentro

Pratos Principais
Bacalhau à Brás

Arroz de Bacalhau

Bacalhau Lagareiro

Arroz de Pato

Bacalhau à Moda do Chef

Arroz de Galinha Caipira

Peixe Grelhado

Arroz com Lula

Picadinho

Arroz de Cordeiro

File de Frango

Arroz de Rabada

Couvert opcional no almoço de segunda a sexta R$ 35,90
No jantar de segunda a sábado e almoço de domingo e feriados R$ 37,90
Pão quente, manteiga, queijo fresco, bolinho de bacalhau, croquete de carne e risole de camarão.

ENTRADAS
Bacalhau à Beneditine Panelinha de Bacalhau desfiado encorpado com leve purê de batata

R$ 48,00

Caldo Verde Sopa de Couve, com paio típica do Norte de Portugal

R$ 40,00

Carpaccio Carne crua cortada em fatias finas acompanhada com alface e molho de R$ 62,00
alcaparra
Casquinha de Bac. Bacalhau desfiado puxado no azeite, alho, cebola e cenoura ralada,
servido em uma casquinha de siri

R$ 44,00

Casquinha de Siri Carne de siri desfiado puxado no azeite, alho, cebola e cenoura ralada,

R$ 44,00

servido em uma casquinha de siri

Gaspacho Alentejano Sopa fria à base de hortaliças, com destaque para o tomate, pepino e

R$ 40,00

pimentão

Salada da Tasca Alface crespa, endívia, tomate cereja, cubos de abobrinha, cenoura e

R$ 44,00

molho a base de mostarda

Salada de Bacalhau Alface crespa, cebola, lasca de bacalhau e feijão branco
SERVIÇO NÃO OBRIGATORIO
FAZEMOS EVENTOS EXTERNOS

R$ 66,00

PRATOS PRINCIPAIS
Bacalhau à Brás Desfiado com cebola caramelizada no azeite, batata palha, ovos e

R$ 134,00

azeitonas pretas.

Bacalhau Confitado Posta confitado no azeite, batatas salteadas com alcaparras, azeitonas,

R$ 189,00

mini cebolas e tomate semi confitado.

Bacalhau à Lagareiro Posta levemente empanada, cebolas caramelizadas no azeite, mini

R$ 189,00

batatas ao murro, brócolis, azeitona verde e alho frito.

Bacalhau da Tasca Posta ao forno, cebolas caramelizadas no azeite, brócolis, mini batatas

R$ 189,00

ao murro, ovo cozido, tomate semi confitado e alho frito.

Bacalhau do Zé Purê de tomate fresco, arroz de brócolis e alho frito.
Bacalhau da Maria Posta cozida com legumes no vapor.
Bacalhau Com Queijo Posta ao forno coberta com queijo da canastra, cebola e batata assada.
Frutos do Mar Grelhado Lula, polvo, camarão e peixe grelhado acompanha arroz de brócolis
Espaguete de Frutos do Mar Lula, polvo e camarão ao molho de frutos do mar.
Moqueca de Frutos do Mar Acompanha arroz branco e farofa de dendê.
Arroz de Frutos do Mar Feito com arroz português Carolino, lula, polvo e camarão
Camarão Recheado Recheado com catupiry acompanha arroz gratinado e queijo Roquefort.
Camarão ao Champanhe Acompanha arroz com amêndoas gratinado.
Camarão Molho Curry Acompanha arroz com amêndoas gratinado.
Lula Grelhada Acompanha arroz de brócolis.
Peixe do Dia Grelhado Acompanha creme de espinafre, arroz ao limão e molho de alcaparras
Salmão Grelhado Acompanha legumes cozidos e molho de maracujá
File ao Molho Mostarda Acompanhado com batatas fritas e arroz branco.
File à Portuguesa Preparado no molho de vinho tinto acompanhado com batatas

R$ 189,00
R$ 189,00
R$ 194,00
R$ 179,00
R$ 155,00
R$ 155,00
R$ 155,00
R$ 178,00
R$ 178,00
R$ 178,00
R$ 126,00
R$ 134,00
R$ 117,00
R$ 129,00
R$ 129,00

portuguesas.

Paillard de File Mignon Acompanha Fettuccine Alfredo e molho branco.
Picadinho Acompanha arroz branco, feijão, farofa, ovo pochê e banana
Cordeiro da Tasca Arroz branco puxado no próprio molho e feijão branco

R$ 120,00
R$ 120,00
R$ 150,00

Arroz de Pato Preparado com arroz português carolino

R$ 120,00

Arroz de Galinha Caipira Preparado com arroz português carolino

R$ 115,00

PRATOS PARA DOIS
Bacalhau Gomes de Sá Lascas ao forno no azeite, cebola, batatas, azeitonas, tomates, ovos

R$ 289,00

cozidos e brócolis acompanha arroz branco.

Bacalhau da Vovó Lombo grelhado ao forno no azeite, cebola, batatas, azeitonas, tomates,

R$ 299,00

ovos cozidos e brócolis acompanha arroz branco.

SOBREMESAS
Doces Portugueses

R$ 38,00

Fruta do dia

R$ 33,00

