Gamba avond bij Restaurant Boca
Iedere woensdagavond is het “gamba avond” bij Restaurant Boca. Naast
ons a la carte menu serveren we een speciaal 3-gangen gamba menu. Je
krijgt verschillende soorten bereidingen van gamba's voor €34,50.

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte gehouden worden van speciale fado, port- of
wijnproeverij avonden? Laat je e-mail adres dan bij een van onze
medewerkers achter en we zullen je opnemen in ons e-mail bestand.

Feestje?
Iets te vieren? Je kunt bij ons ook terecht voor een verzorgde avond in
ons restaurant of voor catering aan huis. Vraag onze medewerkers gerust
voor meer informatie.

Workshop
Ben je gek op koken en heb je interesse in de Portugese keuken? Vraag
dan naar de mogelijkheden voor een kookworkshop,

Couvert
Diverso pao fresco
Vers gebakken brood met boter, olijfolie en zeezout voor 2 personen

€4,75

Couvert á Algarvia
Typisch Algarve Couvert voor 2 personen

€12,50

Salada de atum
Vers gemaakte tonijnsalade met brood

€6,50

Voorgerechten
Pica Pau
Pica Pau- Traditionele Portugese schotel met kokkels en varkensvlees

€9,50

Salade de polvo
Octopussalade Portugese stijl met brood

€12,50

Presunto Serrano
Vers gesneden serrano ham

€9,00

Chorizo assado
Aan tafel gegrilde Chorizoworst

€6,50

Sopa de peixe
Huisgemaakte vissoep met kokkels en mosselen

€8,50

Caldo verde
Aardappelsoep met kool (optioneel met chorizo)

€7,00

Al onze producten zijn vers, dus het kan voorkomen dat producten niet voorradig zijn

*Heeft u een allergie? Meld het ons!*

Schelp- en schaaldieren
Ameijoas (tip)
Venusschelpen in witte wijn, koriander en knoflook (á 300 gram)

€16.50

Camarao selvagens cozido em Flor de Sal
Wilde gamba’s Portugese stijl met huisgemaakte citroenmayonaise (koud)

€17,50

Camarao selvagens frito
Wilde gamba’s gebakken in Portugese brandy (gepeld)

€17,50

Camarao tigre medio grelhado
Medium gamba’s gegrild op de barbecue, met knoflookbrood (3 stuks)

€20.50

Camarao tigre gigante grelhado
Gegrilde grote gamba rechtstreeks uit Portugal (1 stuk 250 á 300 gram)

€21,00

Lulinhas frescas
Verse inktvisjes gebakken in knoflook

€13,50

Aros de lulas fritas
Huisgemaakte inktvisringen met citroenmayonaise

€9,50

Ostras ao natural
Verse Portugese oesters (per stuk)

€2,50

Ostras gratinadas
Verse Portugese oesters gegratineerd (3 stuks)

€10,50

Sapateira
Noordzee krab met krabsalade volgens Portugees recept

€27,50

Lavangante
Hele kreeft rechtstreeks uit het homarium met frietjes en salade

Dagprijs

Al onze producten zijn vers, dus het kan voorkomen dat producten niet voorradig zijn

*Heeft u een allergie? Meld het ons!*

Hoofdgerechten vis
Peixe do dia
Vis van de dag (dagelijks verse vis)

Dagprijs

Cataplana de marisco
Traditionele Portugese cataplana met aardappelen of rijst

€27,50

Mariscada á Boca (tip)
Boca’s zeeplateau met knoflookbrood

€37,50 p.p.

Mariscada á Boca
Boca’s zeeplateau met knoflookbrood voor 2 personen

€70,00

Mariscada de luxo á Boca
Boca’s zeeplateau deluxe met knoflookbrood

€47,50 p.p.

Bacalhau,
Traditionele Portugese “kabeljauw” met tomatensalade “Algarve” en

Dagprijs

aardappelen (Bacalhau is een zoute, ietwat droge vis die graatjes bevat)

Hoofdgerechten vlees
Franquinho grelhado
Kip Piri Piri volgens Portugees recept met frietjes en Algarve salade

€19,50

Picanha
Picanha (het meest populaire stukje vlees van Brazilië) met zwarte bonensaus

€20,50

en frietjes
Bife á Portuguesa (250-300 gr)
Steak met Portugese mosterdsaus, aardappelen, salade en gebakken eitje

€28,00

Vegetarisch
Vraag ons naar het gerecht van de dag

Dagprijs

Al onze producten zijn vers, dus het kan voorkomen dat producten niet voorradig zijn

*Heeft u een allergie? Meld het ons!*

Garnituren
Batata frita caseira
Huisgemaakte frietjes met mayonaise

€4,00

Legumes
Groenten

€3,50

Batatas a murro
Punched potatoes

€3,50

Pao torrado
Knoflookbrood

€3,00

Salada verde
Salade

€3,25

Salada Algarvia
Tomaten salade Algarve

€3,50

Al onze producten zijn vers, dus het kan voorkomen dat producten niet voorradig zijn

*Heeft u een allergie? Meld het ons!*

Desserts
Doce do chef
Chefs dessert

€8,50

Café Portugues
Portugese koffie

€6,00

Mousse de chocolate
Chocolademousse met koffiebonensmaak

€6,50

Bolo de Arroz
Huisgemaakt rijstcakeje met hangop en verse sinaasappel

€8,50

Tabua de queijos
Kaasplankje met Portugese kazen en brood

€11,50

Prova de porto e queijo (tip)
Proeverij van kaas en port

€18,50

Café com friandises
Koffie met huisgemaakte friandises

€7,00

Al onze producten zijn vers, dus het kan voorkomen dat producten niet voorradig zijn

*Heeft u een allergie? Meld het ons!*

