	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

Alimento
O estilo de cozinha do Restaurante “O Barradas” baseia-se em receitas originais de
cozinha Portuguesa adaptadas a um contexto mais contemporâneo.
Para obter um sabor mais natural, escolhemos apenas os melhores ingredientes
regionais tais como as mais perfumadas ervas aromáticas e o mais fresco peixe
apanhado no próprio dia na costa de Sagres.
É da nossa preferência usar o mais puro e virgem azeite e as mais tenras carnes do
Alentejo, obtidas a partir de gado criado na Natureza e com os benefícios de uma
alimentação saudável.
A sua experiência connosco completa-se com a soberba colecção de vinhos que temos
ao seu dispor. Sinta-se à vontade para visitar a nossa adega de vinhos e pedir uma
recomendação para o prato escolhido.
Desejamos-lhe uma estadia agradável no nosso restaurante e espero que esta noite é
para você uma experiência inesquecível.
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Couvert
Pão Tradicional Português e fatias Pão Mediterrânico Caseiro,
servidos com Salada de Cenoura,
Azeitonas, Crackers de Queijo e Figos Deliciosos

1.60 €

Paté de Atum Caseiro

1.50 € (2 pessoas)

Entradas
Barco Algarvio

7.50 €

camarões cozidos servidos com melão e molho cocktail

Camarões “à Casa”

7.50 €

camarões fritos em molho picante e servidos com tomate

Espetada de Camarão Grelhado

8.80 €

servida com mayonnaise de alho

Chouriço de Porco Ibérico

4.80 €

Pimento Verde Marinado com Anchovas

4.80 €

Melão com Presunto “Bisaro”

6.80 €

Saladas
Salada de Tomate

3.50 €

Salada Mista

6.80 €

Salada “à Casa”

5.50 €

queijo de ovelha fresco com tomate, pimento e azeitonas

Salada “Mediterrânica

5.50 €

folhas de rúcola com raspas de queijo de Nisa, balsâmico caramelizado
e servido com fruta fresca da época

Sopas
Sopa Tradicional de Legumes

3.00 €

Sopa Caseiro de Tomate

3.00 €

Sopa Caseiro de Tomate com Camarão

4.00 €
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Como apenas servidos peixe fresco, e este depende da
apanha diária dos pescadores, algumas destas espécies
podem não estar disponíveis e, consequentemente,
os preços são definidos diaramente.

Peixe
Robalo, Pargo
Sargo, Linguado
Cherne, etc.

Peixe Assado à “Algarvia”
com alho, tomate, cebolas, batatas e vinho branco

Peixe Assado à “Casa”
com coentros frescos, salsa, cebolas, batatas e vinho branco

Peixe Grelhado
com manteiga de alho quente

Peixe Frito
em manteiga, com alho e alcaparras

Peixe Preparado com Sal

Preço do Dia

assado de forma especial numa crosta de sal
mínimo duas pessoas, necessita ser encomendado 24 horas antes

Cataplana de Peixe

36.00 € (2 pessoas)

prato tradicional feito com peixe e camarões
mínimo duas pessoas, necessita ser encomendado 24 horas antes

Caldeirada

34.00 € (2 pessoas)

um delicioso prato Português à base de peixe
mínimo duas pessoas, necessita ser encomendado 24 horas antes
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Os seguintes pratos são guarnecidos com:
batatas cozidas / batatas fritas/ arroz ou batatas à casa
(fritas em azeite com alho e servidas com cebola)

Carne
Bife de Borrego

15.50 €

com molho de vinho do Porto, presunto e alecrim

Lombos de Borrego

19.50 €

grelhados e servidos com molho de menta amanteigado

Guisado de Borrego

10.50 €

deliciosa especialidade da casa, servida em pote de barro

Espetada de Frango

9.50 €

grelhada com alecrim e piri-piri

Peito de Frango

9.50 €

acompanhado com molho Algarvio

Espetada “à Casa”

12.50 €

lombo de porco e chouriço Português grelhados,
servidos com molho picante

Porco “à Casa”

8.50 €

servido em pote de barro

Espetada Especial

15.50 €

lombo de porco, vitela mirandesa, bacon e chalotas,
servida com molho de manteiga e alho

Cataplana Algarvia

40.00 € (2 pessoas)

prato tradicional de porco e amêijoas
necessita ser encomendado com 24 horas de antecedência para duas ou mais pessoas

A nossa vitela é proveniente das melhores
espécies Mirandese e Arouquesa.

Lombo de Vitela

24.50 €

grelhada e servida com molho de manteiga e alho

Costeleta de Vitela

24.50 €

grelhada e servida com molho de manteiga e alho

Bife de Vitela

22.50 €

temperado com alho e servido com um delicado molho de vinho branco tarragonês
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Marisco
Espetada Atlântica

18.50 €

com camarões e lulinhas grelhadas

Espetada de Camarão

21.00 €

grelhada e servida com molho de manteiga e alho

Camarões “à Barradas”

21.00 €

fritos com alho e servidos com molho picante

Camarão Tigre

80.00 € / kg

grelhado e servido com molho de manteiga e alho

Carabineiros

80.00 € / kg

cozidos e servidos com mayonnaise de alho e molho cocktail
ou fritos com alho e servidos com molho picante

Lagosta

Preço do Dia

necessita de reserva, para duas ou mais pessoas

Vegetariano
Gratinado de Batatas e Legumes

7.50 €

Esparguete “à Casa”

8.50 €

com pesto caseiro de amêndoas e manjericão,
servido com uma pequena salada de tomate

Menu Infantil
Douradinhos e Batatas Fritas ou Arroz

4.50 €

Espetada de Frango com Batatas Fritas ou Arroz

4.50 €

Esparguete à Bolonhesa

4.50 €
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Vinho da Casa
Régios 0.75 l
tinto ou branco

12.50 €

Régios 0.375 l
tinto ou branco

6.50 €

Sobremesas
As nossas sobremesas caseiras variam entre o tradicional Português, passam pelo
queijo fresco Tiramisu e terminam em criações exóticas sugeridas pela fruta da época
– e têem todas algo em comum:
Estão todas escritas no Quadro Preto!

IVA Incluído 13%
Este estabelecimento possui Livro de Reclamações

Se quer organizar um pequeno evento ou festa e quiser celebrá-lo connosco com um
menu especifico, sinta-se à vontade para falar sobre o assunto com:
Luís e Andrea Pequeno
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