Menu Almoço
5.000 AKZ

Welcome Drink: Prosecco Bacio Della Luna
Escolha uma Tigra ou opte por um Blue Ice Up

Entradas
Creme de Abóbora com Farrapos de Ovo
Lascas de frango fumado com pesto de manjericão tomate cereja e buquê de alface

Pratos Principais
Estrogonofe de garoupa com sabores do mediterrâneo e arroz de canela
Cassolette de pato com favas e arroz de sementes
Lombinho de porco fumado com croquetes de feijão-frade e mazuco no osso

Sobremesas
Sopa de morango com sorvete de manjericão
Folhado com brigadeiro de passas ao rum castanhas

Patrocinador Oficial

Patrocinadores Associados

Media Partners

O Menu Angola Restaurant Week é constituído por uma entrada, um prato principal, e uma sobremesa. As bebidas são cobradas ao preço normal da carta do Restaurante. A
1ª Tigra é uma oferta da TIGRA – Cerveja com Garra. 500 AKZ de cada menu são revertidos a Obra de Caridade Criança Santa Isabel e ao centro Dom Bosco.

Menu Jantar
7.000 AKZ

Welcome Drink: Prosecco Bacio Della Luna
Escolha uma Tigra ou opte por um Blue Ice Up

Entradas
Creme de Abóbora com Farrapos de Ovo
Lascas de frango fumado com pesto de manjericão tomate cereja e buquê de alface

Pratos Principais
Estrogonofe de garoupa com sabores do mediterrâneo e arroz de canela
Cassolette de pato com favas e arroz de sementes
Lombinho de porco fumado com croquetes de feijão-frade e mazuco no osso

Sobremesas
Sopa de morango com sorvete de manjericão
Folhado com brigadeiro de passas ao rum castanhas

Patrocinador Oficial

Patrocinadores Associados

Media Partners

O Menu Angola Restaurant Week é constituído por uma entrada, um prato principal, e uma sobremesa. As bebidas são cobradas ao preço normal da carta do Restaurante. A
1ª Tigra é uma oferta da TIGRA – Cerveja com Garra. 500 AKZ de cada menu são revertidos a Obra de Caridade Criança Santa Isabel e ao centro Dom Bosco.

