Menu
Couvert

3.25

Pão Italiano caseiro, azeitonas, azeite e vinagre balsâmico.

Entradasas
Panne D’ Aglhio (V)

4.25

Pão com manteiga de alho.

Zuppa di Pomodoro (V)

Sopa de tomate e manjericão.

adicione molho de tomate e queijo
Calamari Fritti
mozzarella.
5.00 Calamares fritos, molho tártaro.

Bruchetta (V)

5.50

Pão Focaccia caseiro, tomate fresco,
manjericão, azeite e alho.

Mozzarella Caprese (V)

11.50

Gamberetti e Avocado

13.50

Queijo Búfalo mozzarella, tomate e
manjericão, vinagre balsâmico e azeite
virgem.
Camarões com abacate e molho
cocktail.

5.00

9.00

Carpaccio di Manzo

11.50

Gamberetti alla Napolitana

11.00

Buratta tomate, pão Italiano

11.50

Fatias finas de bife, rúcula e queijo
parmesão.
Camarões salteados em azeite e alho,
molho de tomate, malaguetas e vinho
branco.
torrado e molho agridoce

Affettati Misti

21.50
Tábua para partilhar de prosciutto, chouriço, queijo gorgonzola e parmesão, azeitonas e pão
focaccia.

Massa
O Chef prepara todos os pratos de pasta com ingredientes e ervas
frescas, conforme as autênticas receitas italianas
Spaghetti Pomodoro (V)

10.00

Spaghetti Marinara

25.00

Linguini di Gamberetti

18.50

Molho de tomate, alho e manjericão.

12.00

Fusili Alfredo

17.00

Linguini di Filleto

22.00

Risotto Coda Di Rospo

22.50

Penne alla Ciora

14.50

Tortellini Aurora(V)

15.00

Molho de tomate e carne picada.

Com camarão, mexilhão e amêijoas,
molho de vinho branco, alho, azeite
virgem, tomate e salsa.

Peito de frango, espinafres, gorgonzola e
molho de queijo parmesão.

Camarão, alface rúcula num molho
Napolitana.

Lombo de vaca fatiado com molho de
alho e cogumelos

Risotto alla Funghi

14.00

Risotto Di Pollo e Funghi

15.50

Penne al “Diavolo”Picante

11.00

Lasagna al Forno

13.50

Risotto com cogumelos.

Tamboril e camarão, cozido em risotto
de tomate e pimentos vermelhos.

Risotto com peito de frango e cogumelos

Molho cremoso de tomate picante, alho,
Pepperoni e azeitonas pretas.

Lasanha de carne no forno, servida
com molho de béchamel e queijo
parmesão

Spaghetti Bolognese

Peito de frango, cebola e cogumelos,
servidos num molho de tomate e vinho
branco.

Pasta recheada com espinafres, queijo
ricota, servida num molho cremoso de
tomate e queijo parmesão.

Pratos Principais
Petto Di Pollo “Terrazza”

17.00

Petto Di Pollo ai Saltimbocca

18.50

Peito de frango em molho de tomate,
alho, vinho branco e pimentos mistos.
Batatas italianas e legumes.

Pollo Supremo alla Florentina 18.00
Frango supremo com espinafres, queijo
mozzarella e tomate seco, num molho
de pimento verde, batatas italianas e
legumes.

Medaglioni alla Camponese

25.50

Peito de frango com presunto de Parma, Medalhões de Bife do lombo com molho
molho de cogumelos e natas.
de cogumelos, cebola e vinho do Porto,
Batatas italianas e legumes.
batatas italianas e legumes.

Filletto alla Dolcelatte

€26.00

Bife do lombo salteado num molho
Dolcelatte de Brandy e queijo
Gorgonzola. Servido com batatas
italianas e legumes.

Costolette di Agnello

26.50

Costeletas de borrego com crosta de
ervas e queijo parmesão, molho de vinho
tinto, alho e alecrim.
Batatas italianas e legumes.

As batatas Italianas são salteadas com bacon, tomate seco,
cebola, alho seco e alecrim

Peixe
Coda Di Rospo Gratinata

22.50

Filetes de tamboril salteados com
natas, bacon e tomate seco gratinado.
Batatas italianas.

Filetto di Spigola

22.50

Filete de Robalo e camarão, molho de
alho e coentros com puré de batata e
alho francês.

Filetto di Salmone

22.50

Filete de salmão e tomate cereja assado no forno.
Batatas italianas e legumes.
*Alguns dos nossos molhos contêm natas frescas e queijo.
**Alguns dos nossos pratos de carne e peixe podem conter ossos ou espinhas.
***Alguns dos nossos produtos podem conter nozes / amendoins.
(V) - Opções vegetarianas.

Pizzas
Todas as nossas Pizzas têm uma base de massa com tomate e queijo mozzarella.

Pizza Margherita (V)

10.00

Pizza Vegetariana (V)

13.00

Pizza Americana Hot Picante

14.00

Molho de tomate e queijo mozzarella.
Cebola, pimentos, azeitonas, espinafres
e courgettes.

Pizza Exótica

13.50

Pizza Funghi

13.00

Pizza BBQ

14.00

Fiambre e ananás.
Fiambre e cogumelos.

Carne de Porco desfiada com molho

Pepperoni e malaguetas.

BBQ.

Pizza Quattro Stagioni

14.50

Pizza a La Terrazza

15.50

Pepperoni, cogumelos, ovo e anchovas.

Pepperoni, camarões, cogumelos,
pimentos e azeitonas.

Pizza Diane

13.50

Pizza Calzone

16.00

Peito de frango, cogumelos, milho
doce e cebola.

Pizza fechada e recheada com fiambre,
chouriço, pimentos, cogumelos, tomate
e mozzarella.

Pizza A La Chef *

19.00

Numa base simples com tomate, com ingredientes frios de rúcula, búfala
mozzarella, presunto, tomate cereja e queijo parmesão.

*Nota, todos os ingredientes são frios.

Acompanhamentos
Espinafres 4.00
Batatas Fritas 3.50 Batatas italianas com bacon 4.00
Ervilhas 3.50 Legumes 3.50
Rúcola e queijo parmesão 5.50
Salada de tomate e cebola 3.50 Salada mista 4.50
Salada de folhas verdes €4.00
OS PREÇOS INCLUEM IVA Á TAXA EM VIGOR
O SERVIÇO NÂO ESTÁ INCLUÍDO
ESTE ESTABELECIMENTO TEM LIVRO DE RECLAMAÇÕES
NENHUM PRATO, PRODUTO ALIMENTAR OU BEBIDA, INCLUINDO O COUVERT, PODE
SER COBRADO SE NÃO FOR SOLICITADO PELO CLIENTE OU POR ESTE INUTILIZADO
ESTE ESTABLELECIMENTO NÃO ACEITA CARTÕES AMERICAN EXPRESS
WIFI: LATERRAZZA Password: TERRAZZA2016

Sobremesas

Desserts

Todas as sobremesas são caseiras

All of our desserts are homemade

Bolo de caramelo com tâmaras

€5.50

Sticky Toffee Pudding

Mousse de chocolate

€4.00

Chocolate Mousse

Tiramisu

€6.00

Tiramisu

Crème Brulée

€4.50

Crème Brulée

Panacotta

€5.50

Panacotta

Caramelo quente e leite crème

com o biscotti crocante

com molho de morangos

Gelados

Gelados Carte D’or
Baunilha, chocolate ou morango

Toffee Sauce & Custard

Crisp biscotti

Strawberry coulis

€2.50
(Bola)
(Scoop)

As nossas sobremesas podem conter frutos secos
Descontos não são aplicáveis nas sobremesas

Ice Cream

Carte D’or Icecream
Chocolate, Vanilla or
Strawberry

Our desserts may contain nuts

Discounts are not applicable on desserts

