
Pão Alentejano, azeite Torre de Palma, azeitonas                                                      3,5€        

Queijo amarelo de ovelha e cabra da Beira Baixa                                                         4€

Rissol de carabineiro (un.)                                                                                          4€

Escabeche de pimentos assados                                                                             2,5€

Couvert

Para Aconchegar

Para Começar

Sopa de peixe da Costa Vicentina                                                                            18€

Açorda alentejana de bacalhau com gema de ovo curado e piso da nossa horta          18€

Creme de legumes da Herdade Torre de Palma                                                          8€

Croquete de borrego merino assado, com maionese de especiarias quentes e
hortelã (un.)                                                                                           

Tomatada à Alentejana com enchidos da Dona Óctavia, creme de gema fumada,
pão torrado e ervas frescas

Empada de pato assado no forno a lenha com salada de agrião e laranja                

Seleção de cogumelos do Alto Alentejo com creme de alho doce, salsa, e
papada de porco da região tostada                                                                                            

Queijo de ovelha gratinado com orégãos frescos, chutney de pimentos e
malaguetas, tostinhas caseiras                                                       

Lulas fritas em farinha de milho com maionese de alho, limão e coentros                    

Ovos biológicos Torre de Palma feitos na sala com os melhores ingredientes da
região: enchidos, espargos, cogumelos e ervas da nossa horta                                                             
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9€

 

14€

 

16€
 

IVA incluído à taxa legal em vigor

Nenhum prato ou produto alimentar ou bebida pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este inutilizado (DL 10/2015 de 16 de janeiro).



Magret de pato grelhado com mel, shoyu e maracujá,                                               28€
spicy noodles com amendoim 

Bochechas de porco de raça alentejana assadas lentamente                                     28€            
com um estufado de feijão branco e couve coração braseada 

Cachaço de porco de raça alentejana braseado em vinho tinto,                                  29€                  
gnocchis de batata com cogumelos silvestre e legumes de outono                                                      
                                  
Lombo de novilho criado em Portugal, molho de assinatura Miguel Laffan,                   29€                   
com batata frita cortada à mão e espinafres salteados           
                   
Pernil de borrego assado lentamente com batatas, chalotas e espinafres salteados     29€                    
 

Sopa de Cação, ervilha, batata nova e papada                                                           27€

Polvo assado no barro, migas do mesmo com ervas frescas                                      28€

Lula Portuguesa apanhada à linha e grelhada com molho béarnaise,                           28€

arroz de coentrada e limão  

Caril de camarão com especiarias quentes e leite de côco, arroz basmati premium     28€

Arroz de lavagante azul "homenagem à minha terra"                                                  40€

do mar

do campo

da horta
Arroz cremoso de cogumelos                                                                                  22€

Caril vermelho com batata doce grelhada legumes biológicos,                                    22€
crème fraîche e ervas frescas              

Caril verde de legumes biológicos e arroz Thai                                                          25€                    

IVA incluído à taxa legal em vigor

Nenhum prato ou produto alimentar ou bebida pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este inutilizado (DL 10/2015 de 16 de janeiro).



Creme de legumes                                                                                                   8€

Bacalhau à Brás                                                                                                       14€

Ovos Torre de Palma                                                                                               16€

Escalope de frango panado                                                                                      14€

Hambúrguer                                                                                                            14€

Bife do lombo                                                                                                         22€

Guarnição extra                                                                                                        8€

para os super heróis

 Escolha uma guarnição: batatas fritas, arroz, legumes ou massa

IVA incluído à taxa legal em vigor

Nenhum prato ou produto alimentar ou bebida pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este inutilizado (DL 10/2015 de 16 de janeiro).



Pêra cozida em calda de especiarias, gelado de líchias e pinhão caramelizado

Esfera de framboesa, pistáchio e baunilha

                                         

Tartelete de maçã assada, gelado de baunilha e creme diplomático       

                     

Créme Brûlée de ervas doces da Herdade de Torre de Palma 

com gelado de framboesas     
                                                                                     

Mousse de chocolate crocante, cremoso de caramelo salgado e 

gelado de manteiga de amendoim  

Seleção de queijos do mercado de Estremoz, compotas e frutos secos                      

Para Adoçar 
9€

 

8€

 

9€

 

8€

 

 
8€

 

 
12€

De produção altamente exclusiva, com apenas 390 garrafas disponíveis, 
o nosso Colheita Tardia foi criado pelo énologo

Duarte de Deus em Torre de Palma a partir de uvas passificadas.

Torre de Palma Late Harvest  2020 -  Edição L imitada 0,5l       120€ ||   20€
Tinta Miúda

Vinho de Sobremesa Torre de Palma

IVA incluído à taxa legal em vigor

Nenhum prato ou produto alimentar ou bebida pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este inutilizado (DL 10/2015 de 16 de janeiro).


