Menu Almoço
5.000 AKZ

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

Entradas
Ceviche do mar com consome de novilho em casco de coco
Banana pão crocante com molho de abacate e legumes marinados

Pratos Principais
Tranche de Atum com puré de cenoura, brócolos a vapor e molho de gengibre
Coxa de frango recheado com arroz de quiabos, tomate salteado e redução de vinho tinto e vinagre
balsâmico
Presas de Porco Preto com beterraba glaceada, esparguete crocante e molho cervejeiro a moda
antiga

Sobremesas
Tarte de Amendoim com Molho Inglês e Café
Pave de morango com palitos de chocolate
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
Ceviche do mar com consome de novilho em casco de coco
Banana pão crocante com molho de abacate e legumes marinados

Pratos Principais
Tranche de Atum com puré de cenoura, brócolos a vapor e molho de gengibre
Coxa de frango recheado com arroz de quiabos, tomate salteado e redução de vinho tinto e vinagre
balsâmico
Presas de Porco Preto com beterraba glaceada, esparguete crocante e molho cervejeiro a moda
antiga

Sobremesas
Tarte de Amendoim com Molho Inglês e Café
Pave de morango com palitos de chocolate
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.

