COUVERT (por pessoa)
Manteiga de trufa, azeitonas, creme de tomate, broa de milho e mini baguetes

| 2,5

FAST CHIC

[Esta selecção de pratos é servida mais rapidamente]

BACALHAU À GOMES DE SÁ com ovo cozido, azeitonas e rebentos de salsa

| 18,5

PLUMA DE PORCO ALENTEJANO com migas e favinhas | 19
ERVILHAS COM OVO BT (baixa temperatura), toucinho e chouriço com arroz branco

| 14

PETISCOS
PRATO DE PRESUNTO | 13,5
ESCABECHE DE PATO com vinagre de framboesa
OVOS VERDES com maionese e pickles caseiros
GAMBAS com alho e malagueta

| 9
| 4,5

| 15

CROQUETE DE NOVILHO com emulsão de mostarda Dijon | 3,75
PASTÉIS DE BACALHAU com maionese de alho e limão, ovas de truta e cebolinho

| 3,75

SALADAS
SALADA DE FRANGO com pele crocante, molho de iogurte e emulsão de kimchi
SALADA DE SALMÃO FUMADO com batata e molho de mostarda e endro

| 13
| 13

PRATOS PRINCIPAIS
TÁRTARO DE ATUM com salada de quinoa e abacate | 23
BACALHAU À GOMES DE SÁ com ovo cozido, azeitonas e rebentos de salsa
CAMARÃO com arroz negro, emulsão de limão e malagueta

| 18,5

| 19,5

BIFE DO LOMBO com ovo a cavalo, molho de trufa (falsa, mas boa) e batata frita

| 23,5

PLUMA DE PORCO ALENTEJANO com migas e favinhas | 19
ERVILHAS COM OVO BT (baixa temperatura), toucinho e chouriço com arroz branco
CARIL DE GRÃO E LEGUMES com arroz branco

| 14

| 15

TAGLIATELLE COM RAGÙ e salvia | 15
MOQUECA DE CORVINA E CAMARÃO com arroz branco

sem glúten

contém frutos secos e amendoim

contém mariscos e moluscos

| 19,5

vegetariano

A Tasca Chic disponibiliza uma tabela completa de alergénios. para consultá-la,solicite-a ao chefe de sala.
A Tasca Chic não garante que os alimentos servidos não tenham entrado em contacto com potenciais alergénios.
Lotação interior: 70 lugares Lotação exterior: 30 lugares
Todos os preços são apresentados em euros (€) e incluem IVA de acordo com as taxas legalmente definidas. | Este estabelecimento tem Livro de Reclamações.
Grupo José Avillez, S. A. | NIF 509 311 865 | Rua Nova da Trindade, n.º 18, 1.º andar, 1200-303 Lisboa

AVELÃ3 DO CANTINHO DO AVILLEZ
| 6
Um dos grandes sucessos do Cantinho do Avillez: gelado de avelã,
espuma de avelã, avelã ralada no momento e flor de sal.
Tudo servido num copo, em camadas.
Mergulhe a colher e experimente todas as camadas de uma só vez.

AVELÃ3 DO CANTINHO DO AVILLEZ
| 6
Um dos grandes sucessos do Cantinho do Avillez: gelado de avelã,
espuma de avelã, avelã ralada no momento e flor de sal.
Tudo servido num copo, em camadas.
Mergulhe a colher e experimente todas as camadas de uma só vez.

Vinho Moscatel de Setúbal, Bacalhôa Superior 2002 - copo | 6
Vieira de Sousa 10 years Old Tawny, vinho do Porto - copo | 5,5

Vinho Moscatel de Setúbal, Bacalhôa Superior 2002 - copo | 6
Vieira de Sousa 10 years Old Tawny, vinho do Porto - copo | 5,5

| 5
PUDIM DE AZEITE E MEL COM RASPA DE LIMÃO
Um pudim denso e dourado perfeitamente equilibrado
com o toque cítrico do limão.

| 5
PUDIM DE AZEITE E MEL COM RASPA DE LIMÃO
Um pudim denso e dourado perfeitamente equilibrado
com o toque cítrico do limão.

Villa Oeiras Superior, Vinho de Carcavelos - copo | 6

Villa Oeiras Superior, Vinho de Carcavelos - copo | 6

| 5,5
BOLO DE CHOCOLATE
Preparado com o melhor cacau, com um interior húmido e cremoso,
este bolo de chocolate oferece a dose ideal de decadência.

| 5,5
BOLO DE CHOCOLATE
Preparado com o melhor cacau, com um interior húmido e cremoso,
este bolo de chocolate oferece a dose ideal de decadência.

Quinta Nova LBV, Vinho do Porto - copo | 5,5

Quinta Nova LBV, Vinho do Porto - copo | 5,5

FRUTA DA ÉPOCA
FRUTA TROPICAL

FRUTA DA ÉPOCA

| 4

FRUTA TROPICAL

| 5,5

Abacaxi, manga ou papaia.

sem glúten

contém frutos secos e amendoim

contém mariscos e moluscos

| 4
| 5,5

Abacaxi, manga ou papaia.

vegetariano

Lotação interior: 70 lugares | Lotação exterior: 30 lugares
Todos os preços são apresentados em euros (€) e incluem IVA de acordo com as taxas legalmente definidas.
Este estabelecimento tem Livro de Reclamações.
Grupo José Avillez S. A. | NIF 509 311 865 | Rua Nova da Trindade, n.º 18, 1.º andar, 1200-303 Lisboa

sem glúten

contém frutos secos e amendoim

contém mariscos e moluscos

vegetariano

Lotação interior: 70 lugares | Lotação exterior: 30 lugares
Todos os preços são apresentados em euros (€) e incluem IVA de acordo com as taxas legalmente definidas.
Este estabelecimento tem Livro de Reclamações.
Grupo José Avillez S. A. | NIF 509 311 865 | Rua Nova da Trindade, n.º 18, 1.º andar, 1200-303 Lisboa

