Menu Almoço
5.000 AKZ

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

Entradas
Brusquetta de carne seca com ervas aromáticas e couli suave de café
Carpaccio de bacalhau com vinagrete de salsa alcaparra, rabanete e rúcula

Pratos Principais
Rolinhos de linguado recheados de lagosta com arroz de limão-hortelã e velouté de marisco
Almofadinha de peru com Fettuccine de beterraba e molho de laranja
Medalhão de borrego com migas de grelos e puré de batata-doce

Sobremesas
Crocante de gengibre com creme de caramelo e frutos exóticos
Mini bolo gelado com morango e pêssegos

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
Brusquetta de carne seca com ervas aromáticas e couli suave de café
Carpaccio de bacalhau com vinagrete de salsa alcaparra, rabanete e rúcula

Pratos Principais
Rolinhos de linguado recheados de lagosta com arroz de limão-hortelã e velouté de marisco
Almofadinha de peru com Fettuccine de beterraba e molho de laranja
Medalhão de borrego com migas de grelos e puré de batata-doce

Sobremesas
Crocante de gengibre com creme de caramelo e frutos exóticos
Mini bolo gelado com morango e pêssegos

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.

