
Os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor. / Esta carta pode conter produtos ou substâncias alergénicas.

ANTIPASTI

Tábua de charcutaria Italiana 
com queijo, focaccia.

Antipasto Misto
Massa de pizza com flor de sal, azeite e 
alecrim.

Focaccia
6,00€

25,00€ | 38,00€Padrino
Molho de tomate S. Marzano D.O.P, 
mozzarella fior di latte, fiambre, salame 
picante, cogumelos Paris e parmesão.

26,00€ | 39,00€Amatriciana
Tomate S. Marzano D.O.P,
bochecha de porco curada em pimenta preta, 
cebola, pecorino, manjericão e burrata.

26,00€ | 39,00€Gorgonzola D.O.P e Noci
Mozzarella fior di latte, gorgonzola,
salame picante, cogumelos Paris, tomate 
semi-seco, nozes e manjericão.

55,00€Amália
Mozzarella fior di latte , azeitonas,
pimentos assados, alcaparras, alho,
lombo de bacalhau, tomate semi-secco,
manjericao , ouro alimentar, pistácio e vieiras.

26,00€ | 39,00€Del Generale
Molho de tomate S. Marzano D.O.P, 
mozzarella fior di latte, rúcula, manjericão, 
tomate semi-seco e mozzarella di bufula.
*Leva ingredientes frios

25,00€ | 38,00€Crudo e Rucola
Molho de tomate S. Marzano D.O.P, 
mozzarella fior di latte, rúcula,
presunto Culatello e parmesão.

1 copo | 2 copos
Degustação

28,00€ | 40,00€Mortadella e Pistacchio

Acompanha degustação de Vinho do Porto Burmester White.

Mozzarella fior di latte, cogumelos porcini, 
rúcula, mortadela de Bologna, parmesão e 
pistácio.

28,00€ | 40,00€Azzorre
Mozzarella fior di latte, alcaparras, 
pistácio, cebola, manjericão,
tomate semi-seco e filetes de atum dos Açores

45,00€Costine e Patate
Mozzarella fior di latte, costelinhas de porco assadas
a baixa temperatura (24horas), batata assada,
tomate semi-seco, pistachio, alho e alecrim.

Vegetale 25,00€ | 38,00€
Mozzarella fior di latte, tomate semi-seco,
pimento assado, alho, azeitonas,
cogumelos Paris, manjericão e pistácio.

P | G

Peperoncina 25,00€ | 38,00€
Molho de tomate S.Marzano D.O.P, 
mozzarella fior di latte, salame picante, 
pimento assado, alho, oregãos, parmesão,
azeitonas e manjericão.

Mirandela 28,00€ | 40,00€
1 copo | 2 copos

Degustação
Mozzarella fior di latte, alheira de caça 
reserva, queijo de cabra curado, rúcula 
e vinho do Porto reduzido.
Acompanha degustação de Vinho do Porto Dona Antonia Reserva Tawny.

Queijo de vaca cremoso, rúcula,
tomate semi-seco e manjericão.

Burratina
9,00€

Massa de pizza com rúcula tomate semi-seco
Burrata e fiambre de perú trufado.

Panuozzo
14,50€

18,00€ | 28,00€

P | G
2,00€ | 4,00€

P | G
4,50€ | 6,50€

Alho
Anchovas
Azeitonas
Cogumelos Paris
Fiambre

Manjericão
Parmesão
Pimento assado
Salame picante
Rúcula
Gorgonzola D.O.P

Burrata
Cogumelos porcini
Fiambre de perú trufado
Mortadella di bologna
Presunto Culatello
Tomate semi-seco

Base: Molho de tomate S. Marzano 
D.O.P, mozzarella fior di latte 

*Não fazemos alterações e acréscimos nas Pizze Tradizionali.

PIZZE TRADIZIONALI

Molho de tomate S. Marzano D.O.P, mozzarella di bufala D.O.P e manjericão.
Margherita S.T.G

19,50€ | 30,00€

Molho de tomate S. Marzano D.O.P, alho laminado, oregãos e manjericão.
Marinara

15,00€ | 25,00€

P | G

SPECIALE

Gnocchi 400 g, vieiras, creme de trufa branca (leva um pouco de Nata)
parmesao , rúcula, pistácio e massa de pizza em forma de vulcão.

Gnocchi Al Tartufo Bianco
50,00€

Molho de tomate S. Marzano D.O.P, mozzarella fior di latte.
2 Ingrediente à escolha: fiambre, azeitonas ou cogumelos Paris.
1 Bebida: água ou refrigerante.

MENU Bambini (Criança até 12 anos) 13,50€

19,00€

6,00€
Unidade

Tomate fresco semi secco 
(Alho esfregado) Burrata  e Manjericao.

Bruschetta

P | G

Tartufina 28,00€ | 40,00€
Creme de trufa branca, mozzarella 
fior di latte, fiambre de perú trufado, 
rúcula e parmesão.

PIZZE D´AUTORE

Para melhor confeção das pizzas e para manter a sua originalidade: Não confecionamos pizzas com duas metades diferentes.
As alterações só podem ser feitas na  pizza toda. Qualquer alteração dos pratos é da inteira responsabilidade do cliente.


