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A NOSSA CARTA
Bem-vindo ao Ostras & Coisas. Esperamos que desfrute do nosso serviço, e que o tempo aqui passado seja uma
experiência para recordar e repetir. Pretendemos que aqui possa degustar o que de melhor o mar tem para oferecer,
disponibilizando para isso uma seleção diária de peixe fresco sempre do nosso mar, assim como de uma diversidade
de mariscos, alguns deles ainda vivos no nosso aquário. Adoramos o que fazemos por isso não hesite em tirar connosco alguma dúvida ou pedir uma sugestão.

I’m on a
seafood diet.
I see food
and I eat it.
Recebemos diariamente ostras provenientes de depuradoras certificadas, onde os lotes a nós atribuídos têm um
período mínimo de depuração de 8 dias, com o objetivo de reduzir a probabilidade de contaminação (a lei obriga
48h). São também feitas periodicamente análises ecotoxicológicas em laboratórios independentes. Contudo,
qualquer alimento quando servido cru, nunca pode ser garantido que o risco de contaminação é zero e o cliente
deverá ter consciência disso. Caso pretenda, podemos abrir as suas ostras ao vapor.
Algumas espécies, devido à sua sazonalidade, poderão não estar disponíveis. Apenas trabalhamos com peixe fresco
do mar, portanto a disponibilidade das espécies listadas está dependente da pesca do dia. Todos são vendidos a peso,
sendo cobrado ao cliente a porção servida.
Os nossos produtos frescos podem ser preparados a seu gosto. Por favor use a legenda em baixo para saber quais as
nossas recomendações de preparação para cada um dos produtos. Alguma dúvida não hesite em perguntar.

Grelhado

Assado

Frito

grilled

oven

fried

Cozido

Em Arroz

Ao Sal

boiled

on rice

on salt

Na Cataplana
cataplana

PARA INICIAR
Couvert (pão, mateiga e queijo fetta)
Paté de Sapateira
Pratinho de Tostas

Creme de Marisco
Caldo de Peixe
Creme de Legumes

A Nossa Conserva de Sardinha em Broa Frita
Feijoada de Chocos
Polvo com Salsa Picante
Escabeche de Peixe
Vieira Gratinada
Calamares em Tempura

Mexilhão em Molhenga de Vinho Branco e Natas
Ameijoas à Bulhão Pato
Camarão à Moçambicana
Sapateira Recheada (aprox. 800g)
Alheira de Caça no Forno

AS OSTRAS
Ao Natural (un)
Ao Vapor (un)
Grelhadas com Manteiga Clarificada e Alho (un)
Em Tempura (6 un)

MARISCOS

PEIXES
Boca Negra (500g)
Cherne (500g)
Goraz (500g)
Linguado (500g)
Melo (500g)
Pargo (500g)
Peixe Galo (500g)
Robalo (500g)
Rocaz (500g)
Rodovalho (500g)
Salmonete (500g)
Sargo (500g)
Solhão (500g)
Tamboril (500g)

Sapateira (Kg)
Santola (Kg)
Navalheira (Kg)
Zamburina (un)
Lingueirão (200g)
Percebes (200g)
Gamba (200g)
Gamba Gigante (200g)
Canilha (200g)
Camarão Tigre (300g)
Lavagante (Kg)
Camarão da Costa (200g)
Lagostim (100g)
Cavaco (Kg)
Lagosta (Kg)

MIX
Mix Navalheira (Navalheira, Gambas, Perceba, Canilha)
Mix Sapateira (Sapateira, Gambas, Perceba, Canilha)
Mix Lavagante (Lavagante, Gambas, Perceba, Canilha)

OUTROS PRATOS
Prego de Atum
Prego de Fillet Mignon

Parrilhada de Peixes

Arroz de Marisco
Massada de Marisco

Picanha Premium

PARA OS MAIS PEQUENOS
(inclui prato, sopa e bebida)

Peito de Frango Grelhado
Douradinhos de Pescada

