À LA CARTE

SOPAS
Creme de tomate com
pimentos e croûtons de bolo
do caco em alho, trufa e
orégãos
6,00€

Minestrone com
legumes da época em
caldo de enchidos,
parmesão ralado e
massa fina
77,00€

ENTRADAS
“Ravioli” de língua de vaca
10,00€

Camarão crocante com
maionese de açafrão e
wasabi
12,00€

Atum chamuscado em flor de
sal, tosta caseira, cebolada e
chutney picante de líchia
9,00€

Especialidade Goesa
Crepe picante “à Morgadinha”
com recheio de marisco
e especiarias
9,00€

À LA CARTE

ALTERNATIVOS
Salada da horta com
sésamo, vinagrete de
tangerina, pão
crocante e rebentos
de rúcula
12,00€

"Risotto" em
espumante tinto
com cogumelos,
trufa e espargos
fritos
16,00€

Chamuças de
legumes, ketchup
caseiro de
tomate-inglês e
pimentos
12,00€

Especialidade Goesa
Caril de legumes
16,00€

À LA CARTE

PRATOS DE PEIXE
Salmão selado em azeite
aromático, bróculos e
“risotto" em caldo
wakame
19,00€

Bodião em tempura
nero com polenta em
redução de crustáceos
e molho de espinafres
20,00€

Especialidade Goesa
Caril de camarão
corn sumo de coco
e especiarias
20,00€

PRATOS DE CARNE
Peito de pintada recheado
(maçã e alheira) e
esmagada de tomate
assado
18,00€

Acém de novilho
grelhado e finalizado em
sous-vide com crosta de
pancetta, batata-frita
caseira e cogumelos
19,00€

Especialidade Goesa
Caril de galinha
temperada com sumo
de coco e especiarias
17,00€

À LA CARTE

MENU CRIANÇA
Creme de cenoura
com brunesa de
legumes
4,00€

Bife de novilho
com batata-frita e
salada
12,00€

Escalope de frango
panado com arroz
basmati
10,00€

Mousse de
chocolate com areia
de m&m’s
4,00€

Para a parte
mais doce da noite
é logo abaixo
...

À LA CARTE

SOBREMESAS
"Cheesecake" de lima
com espuma de frutos
silvestres
7,00€

“Panna Cotta”
de maracujá
8,00€

“Fondant” de chocolate,
areia de frutos secos
e gelado de baunilha
8,00€

Seleção de queijos
portugueses com
compotas caseiras
8,00€

Trilogia de gelados
caseiros e molho
de fruta da época
7,00€

Especialidade Goesa
Bebinca – doce de ovos
com leite de coco
e cardamomo
7,00€

