
 

 

Couvert 

Vers gebakken brood met boter       €3,50 

Couvert voor 2 personen (o.a. tomatensalsa, olijven, brood, sardientjes paté en worteltjes) €12,50 

 

Specials 

Gegrilde kip Piri Piri met frietjes en tomatensalade “Algarve”   €19,50 

Zeeplateau met knoflookbrood       €37,50 p.p. 

Zeeplateau met knoflookbrood 2 personen      €70,00  

Zeeplateau de luxe met knoflookbrood      €47,50 p.p. 

Bacalhau, traditionele Portugese “kabeljauw” met tomatensalade “Algarve” en €23,50 

met de duim ingedrukte aardappelen (Bacalhau is een zoute, ietwat droge vis) 

Noordzee krab geheel geserveerd met botertoast      €27,50 

Krabsalade volgens Portugees recept, en de scharen gekookt, lekker om te delen 

Cataplana met vis, schelp- en schaaldieren, met aardappelen of rijst  €26,50 pp 

Traditioneel Portugese koperen pan waar het gerecht in wordt bereid en geserveerd 

 

Soep 

Pompoensoep met doperwtjes       €6,50 

Vissoep          €8,50 

 

 

 

 

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

*Heeft u een allergie? Meld het ons!* 



 

 

Voorgerechten 

Aan de tafel gegrilde Chorizoworst       €6,50 

Steak tartaar met huisgemaakte truffelmayonaise     €10,50 

Paddenstoelen gebakken met bieslook en bosui     €7,50  

Vers gesneden Serranoham        €8,50 

Pica Pau- Traditionele Portugese schotel met venusschelpen en varkensvlees €9,50 

Octopussalade Portugese stijl met brood      €10,50 

 

 

Schelp- en schaaldieren 

 

Ameijoas - Venusschelpen in witte wijn, koriander en knoflook (300gram) €14,50/€19,50 

Gamba’s Portugese stijl met zeezout en huisgemaakte mayonaise  €17,50/€22,50 

Gamba’s gebakken in Portugese brandy (gepeld)    €17,50/€22,50 

Grote gamba’s, gegrild op de barbecue, met knoflookbrood  €19,50/€24,50 

Inktvisjes gebakken in knoflook      €13,50/€18,50 

Langoustine, gegrild (3 stuks)       €18,00/23,00 

Carabineiros (3 stuks) carabineiro is een dieprode, plant etende gamba  €18,00/23,00 

Bovenstaande gerechten zijn als voor- en hoofdgerecht te bestellen. Indien besteld als hoofdgerecht: 

u kunt kiezen uit met de duim ingedrukte aardappelen of huisgemaakte frietjes en groente of groene 

salade. 

Hele kreeft met frietjes en salade      Dagprijs 

Oesters, per stuk        €2,50 

Gegratineerde oesters (3 stuks)      €10,00 

Noordzee krab geheel geserveerd met botertoast     €27,50 

Krabsalade volgens Portugees recept, en de scharen gekookt, lekker om te delen 

 

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

*Heeft u een allergie? Meld het ons!* 



 

 

Hoofdgerechten vis 

Vis van de dag          Dagprijs 

 

U kunt kiezen uit met de duim ingedrukte aardappelen of huisgemaakte frietjes en groente of groene 

salade.  

 

Hoofdgerechten vlees 

Picanha (het meest populaire stukje vlees van Brazilië) met zwarte bonen  €20,50 

Eendenborst met portsaus        €24,50 

Bij bovenstaande gerechten kunt u kiezen uit: met de duim ingedrukte aardappelen of huisgemaakte 

frietjes en groente of groene salade.  

Gegrilde kip Piri Piri met frietjes en tomatensalade “Algarve”   €19,50 

Portugese steak (entrecote) gefrituurde aardappelen, mosterdsaus, gebakken eitje €24,50 

 

Vegetarisch 

Huisgemaakte ravioli gevuld met zoete aardappel     €16,50 

 

Desserts 

Chefs dessert          €6,00 

Portugese koffie         €5,50 

Frisse limoen cheesecake        €7,00 

Chocolademousse met koffiebonensmaak      €6,00 

Kaasplankje met Portugese kazen en brood      €10,50 

 

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

*Heeft u een allergie? Meld het ons!* 


