
A  Panela
Restaurante



Informação sobre intolerâncias e alergias alimentares
Antes de efetuar o seu pedido, agradecemos que nos comunique se pretende 

obter esclarecimentos sobre os ingredientes alimentares.

Mais solicitamos que nos informe, caso tenha alguma intolerância 
ou alergia alimentar.

Muito obrigado.

Art. 135 do DL 10/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert,

pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.

IVA incluído à taxa legal em vigor.
Disponível livro de reclamações.

A  Panela
Restaurante



 Vegetariano
IVA incluído à taxa legal em vigor.  |  Disponível livro de reclamações.

ENTRADAS

Couvert
Manteigas variadas, azeite e seleção de pães

 € 3,50 por pessoa

O rabo de boi e o foi gras
Terrina de rabo de boi com foi-gras,

marmelos confitados e vinho do Porto

 € 12,50 

O Polvo
Polvo de escabeche, ervilhas e trufa

 € 10,50  

As ervilhas e os espargos
Ervilhas, espargos, ovo baixa temperatura e toucinho

 € 8,50 

Os cogumelos e a castanha 
Cogumelos, coentros, alho e castanha

€ 8,50

O Carabineiro
Carabineiro com manteiga de citrinos, couve-flor,

cabeça de xara e jus do carabineiro

€ 14,50
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SOPAS

Os legumes 
Creme de legumes da época

€ 5,00

O lagostim
Aveludado de lagostins e poejo

€ 9,00

A perdiz
Canja de perdiz com aletria e hortelã

€ 7,50

As ervilhas em sopa
Creme de ervilhas com croquete de presunto ibérico

€ 6,00
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PEIXES

O bacalhau
Bacalhau meia cura, arroz cremoso de coentros,

ovo a baixa temperatura e legumes bebé

€ 15,50

O robalo
Filete de robalo, xerém de berbigão, raízes e nage

€ 17,00

O pregado
Pregado com alcachofras, azeitonas,
puré de aipo e molho de vinho tinto

€ 18,00

A truta
Truta, espinafres, batata assada e salada de funcho com citrinos

€ 14,50

A corvina
Corvina, pappardelle de bivalves e molho dos mesmos

€ 16,50
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VEGETARIANOS

As lentilhas 
Ragout de lentilhas e legumes

€ 12,50

A pappardelle 
Pappardelle com ervilhas, espargos e cenouras caramelizadas

€ 12,50

O carolino 
Arroz cremoso de carolino com mistura de cogumelos e balsâmico

€ 12,50
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CARNES

O entrecôte
Entrecôte maturado, puré de batata com salsa,

cebolas e cenouras caramelizadas

€ 25,50

A pintada
Pintada com cremoso de cevada e cogumelos

e alho francês grelhado

€ 19,00

O porco
Barriga de porco a baixa temperatura,

favas, chouriço e abóbora

€ 15,00

O cabrito
Perna de cabrito assada, batata e alcachofras assadas  

com rosmaninho, nabos e puré de maça

€ 18,00

O coelho
Coelho, lentilha, tomate e azeitonas

€ 16,00
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SOBREMESA

A sericaia
Sericaia com cremoso de ameixa e gelado de especiarias

€ 5,50

O chocolate
Variação de chocolate, praliné de avelã e caramelo salgado

€ 6,50

O ananás 
Carpaccio de ananás, parfait de coco e rum

€ 6,50

O toucinho do céu
Toucinho do céu, alfazema e crocante de amêndoa

€ 6,50

O pastel de nata
Pastel de nata à nossa maneira, gelado de canela e crumble de amêndoa

€ 7,00

Os queijos
Variação de queijos alentejanos e trio de compotas

€ 12,50

As frutas
 € 5,50
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O frango
Panado de frango com batata frita e salada

€ 8,50

O peixe
Filete de peixe corado com puré de batata e legumes

€ 12,00

O Hambúrguer
Hambúrguer com ovo estrelado e batata frita

€ 12,00

A fruta
Salada de fruta

€ 4,00

O chocolate
Mousse de chocolate

€ 4,50

O gelado
Taça com duas bolas de gelado

€ 4,50

 

 

 
 
 
 

 
 
Menu Criança - Até aos 12 anos 
Child Menu - 12 years and under | Menu Enfant - Jusqu'à 12 ans 
 
Panados de Frango com arroz e batata frita    9.00€ 
Chicken Fingers with  rice and french fries 
Poulet panée avec riz et des frites 
 
Panados de Peixe com arroz e batata frita    9.00€ 
Breaded fish with rice and french fries 
Poisson panée avec du riz et des frites 
 
Mini Hambúrguer com ovo e batata frita              12.00€ 
Mini hamburger with egg and french fries 
Mini hamburger avec des oeufs et des frites 
 
Sobremesa Criança - Até aos 12 anos 
Child Dessert - 12 years and under | Dessert pour enfants - 12 ans et moins 
 
Salada de fruta       4.00€ 
Fruit salad 
Salade de fruits 
 
Bolo de Chocolate       5.00€ 
Chocolate cake 
Gâteau au chocolat 
 
Taça com duas bolas de gelado  
(baunilha, chocolate, nata e morango)     5.00€ 
Cup with two ice cream scoops   
(vanilla, chocolate, cream, strawberry) 
Coupe avec deux boules de crème glacée 
(vanille, chocolat, crème et fraise) 

 
 
IVA incluído à taxa legal em vigor | Disponível livro de reclamações 
VAT included at the current rate | Complaints book available 


