
 

 

 

 

 

 

  



 

 

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.  



 
Soep/Sopas 

Sopa de aspargos 

Romige Aspergesoep met krokante uitjes en bosui     €8,00 

 

Sopa de gamba 

Huisgemaakte gambasoep met verse, gemarineerde gamba’s   €8,50 

 

Voorgerechten/partida 
 

Couvert á Algarvia 

Een plankje met o.a zoete tomatensalsa, geitenkaasje, gemarineerde   €12,50 

olijfjes en vers afgebakken brood  

Carpaccio ala Filipe   

Zacht gegaarde rosbief uit de oven       €12,50 

Salade de polvo 

Frisse salade van 2,5 uur in de oven gegaarde octopus met paprika  €14,50  

Ostras ao natural 

Verse oesters (per stuk)        €3,00 

Ostras ao marinado         

Verse oesters gemarineerd (per stuk)      €3,00 

Ameijoas (tip) 

Dagverse schelpjes gebakken in witte wijn, koriander, citroen en knoflook €17,00 

Camarao selvagens frito 

Wilde gamba’s afgeblust met Portugese brandy (gedeeltelijk gepeld)  €15,50 

Camarao Portuguese         

Wilde gamba’s met huisgemaakte limoenmayonaise (niet gepeld,    €15,50 

dit gerecht wordt koud geserveerd)  

 

 

 

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

*Heeft u een allergie? Meld het ons!*  



 

Hoofdgerechten vis/ peixe 

 

Peixe do dia 

Vis van de dag (dagelijks vers)       Dagprijs 

 

Cataplana de marisco 

Portugese cataplana met zeevruchten, witvis en aardappeltjes    €27,50 

 

Polvo a lagareiro 

Vers gegrilde octopus van de barbecue met knoflookboter en aardappeltjes €32,50 

 

Mariscada á Boca (tip) 

Boca’s zeeplateau met knoflookbrood (½ kreeft, meerprijs €12,00)  €37,50 p.p. 

 

Hoofdgerechten vlees/ carne 

Franquinho grelhado 

Kip Piri Piri volgens Portugees recept met huisgemaakte frietjes en   €19,50 

tomatensalade Algarve  

 

Picanha 

Gegrilde picanha (populair stukje rundvlees uit Brazilië) van de barbecue €24,50   

met zwarte bonenjus, gebakken spekjes en huisgemaakte frietjes 

 

Bife á Portuguesa 

Rib-eye met Portugese mosterdsaus, Gebakken eitje en huisgemaakte frietjes €29,50 

 

Vegetariano 

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!* 



 
     

Desserts/Sobremesas 

 

Café Portugues 

Portugese koffie         €6,00 

 

Mousse de chocolate 

Chocolademousse met Portugese koffiesmaak     €6,50 

 

Pastel de Nata 

Traditioneel gebakje uit Portugal met knapperig bladerdeeg, vanilleroom  €7,50 

en kaneel     

 

Delicia de maracujá         

Dessert van de chef met een gebakje van passievruchten    €8,50 

 

Tabua de queijos 

Kaasplankje met Portugese kazen       €11,50 

 

Prova de porto e queijo (tip) 

Proeverij van Portugese kazen en port      €18,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

*Heeft u een allergie? Meld het ons!* 


