
EMENTA DE JANTAR

 
 No Restaurante Xeirus,  al iamos a cozinha

Mediterrânica e Regional com apontamentos das
mais diversas origens o que confere ao nosso chefe a
possibi l idade de preparar com o entusiasmo e gosto 

 pratos e momentos únicos aos nossos cl ientes.
 
 

Sem sermos pretensiosos sugerimos que percorra a
nossa seleção de vinhos, ao mesmo tempo que

desafia a equipa de sala a ajustar às suas
necessidades às suas expetativas e opte por jantar
num dos nossos terraços, ou no ambiente acolhedor

da nossa elegante e nobre sala. 
 

A oportunidade que nos dá, de o servir ,  torna o nosso
dia especial e dá bri lho à nossa gastronomia.

 
 
 
 

Bom Apetite!



APERITIVOS
 

3.00€ - Couvert Algarvio
(seleção de pão, manteiga, azeitonas e cenoura algarvia)

6.50€ - Couvert do Chefe
(pão, manteiga, pasta de azeitona, enchidos salteados e segue amuse bouche do dia)

1.50€ - Cesto de Pão

1.00€ - Manteiga

ENTRADAS
 

Da horta
 

3.50€ - Creme de Legumes com espinafres salteados à parte

6.00€ - Sopa de Tomate, ovo escalfado e figo seco à parte

7.50€ - Sopa de Cebola com tosta de queijo parmesão, cebola e amêndoa 

8.00€ - Cogumelos Salteados com verduras e nozes servido com mel de alecrim
 
 

Do mar
 

10.90€ - Camarão Frito com manteiga de ervas e pimentos assados à parte

11.50€ - Camarão Panado com amêndoa e coentros, chutney, abacaxi e funcho

13.80€ - Vieiras com molho leve de açafrão e caviar de frutas da época

7.50€ - Filete de Cavala em citrinos, mistura de pimentas e piso de coentros 
 
 

Da terra
 

7.50€ - Cremoso de Hortelã e Melão, espetada de presunto em duas texturas e melão

9.50€ - Rosbife, azeite de ervas e alho assado, pera rocha, rúcula e balsâmico de mel

Complaints book available
VAT included

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado
se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado
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PEIXES

Do mar do norte
 

18.00€ - Lombo de Bacalhau, espinafres salteados, puré de grão-de-bico e gema de ovo

14.60€ - Filete de Bacalhau “Orly”, batata frita, puré de espinafres e maionese de alho

Do mar atlântico
 

14.90€ - Tártaro de Atum, alcaparras, gema crua e batata-doce frita

15.00€ - Peixe da Grelha (Lombo de salmão, Dourada Escalada ou Peixe do Dia) servido
com:
               1.50€ - Legumes salteados 
               2.00€ - Batata frita
               2.00€ - Batata cozida
               1.50€ - Pimentos assados

27.50€ - Risotto de Vieiras e camarão frito, com piso de coentros

35.00€   Cataplana de Peixe e Camarão (2clientes) 

CARNES
Do prado

 
13.50€ - Peito de Frango Piripiri, arroz de coentros, piri-piri caseiro e pimentos assados

14.50€ - Caril Verde de Frango com coentros, arroz de limão e frutas ácidas 

15.90€ - Supremos de Pintada, puré de abóbora, enchidos salteados e molho de ameixa

16.00€ - Pato na Sauté, batata gratinada, cogumelos salteados e molho de citrinos

Da Quinta
 

14.50€ - Caril Vermelho de Borrego, grão e gengibre, batata-doce frita, iogurte e maçã 

12.90€ - Kafta de Borrego com arroz de lima, pimentos assados e molho tzatziqui

16.90€ - Vazia na Grelha (Molho : Qj Azul , Pimenta . Cogumelos ) 
             Acompanhamentos:
             1.50€ - Legumes salteados 
             2.00€ - Batata frita
             2.00€ - Arroz de limão
             1.50€ - Tomate assado
             1.00€ - Chucrute 

16.90€ - Tornedó da Vazia à portuguesa.
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VEGETARIANO

14.50€ - Feijoada de Cogumelos

12.90€ - Caril de Legumes, arroz de limão e malagueta fresca

13.50€ - Risotto de Curgete e manjericão

14.00€ - Esparguete all’arrabiata, espinafres e rebentos de soja

SOBREMESAS
 

3.50€ - Salada de Fruta com uma bola de gelado

5.90€ - A nossa Tarte de Maçã com puré de maçã assada e gelado de baunilha

6.00€ - Panacota de Frutos Vermelhos com crocante de açúcar queimado

6.60€ - A Tarte de Limão merengada desconstruída 

4.90€ - Tiramissú com caramelizado de café e bombom de chocolate

6.90€ - Pudim de Mel sobre esmagado de biscoitos alentejanos

4.50€ - Mousse de Chocolate com telha de amêndoa 

7.50€ - Queijo Alentejano com goiabada, abacaxi marinado e frutos secos
 
 

PARA OS PEQUENOS (VÁLIDO ATÉ AOS 16ANOS)
 

2.50€ - Creme de Legumes

8.50€ - Bife de Frango grelhado com arroz e cenoura

9.50€ - Bife de Vaca grelhado com batata frita e tomate

9.00€ - Filete de Peixe com batata cozida e legumes salteados
 
 

Acompanhamentos 
2.00€ - Dose batata frita 
2.00€ - Dose de arroz 
2.00€ - Salada mista 
2.00€ - Legumes da época cozidos

 


