Menu Almoço
5.000 AKZ

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

Entradas
Barbudo fumado recheado com caranguejo do Namibe e mousse de batata doce
Terrina de fígado de galinha do mato ao porto com compota de cebola roxa e tostas negras

Pratos Principais
Lombo de choupa fumado com broa e tapenade de legumes e tubérculo
Borrego escondido com molho de porto e couscous verde
Tofu braseado com mistura de legumes e cogumelo fumados sob cama de batata doce roxa

Sobremesas
Crumble de maçã com gelado de baunilha
Mousse de mukua com redução de beterraba com canela e anis

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
Barbudo fumado recheado com caranguejo do Namibe e mousse de batata doce
Terrina de fígado de galinha do mato ao porto com compota de cebola roxa e tostas negras

Pratos Principais
Lombo de choupa fumado com broa e tapenade de legumes e tubérculo
Borrego escondido com molho de porto e couscous verde
Tofu braseado com mistura de legumes e cogumelo fumados sob cama de batata doce roxa

Sobremesas
Crumble de maçã com gelado de baunilha
Mousse de mukua com redução de beterraba com canela e anis

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.

