UM CONCEITO GENUÍNO À SUA MESA

ENTRADAS
ENTREE

SALADAS
SALADS

RISOTTOS
PASTAS
MASSAS
BIFES
STEAKS

PIZZAS
BEBIDAS
DRINKS

SOBREMESAS
DESSERT

Restaurante | Pizzaria | Buffet | Take Away | Delivery
À la Carte: Azinhaga Torre do Fato N.º15 A - Telheiras
Buffet: Rua Manuel Rodrigues da Silva N.º1 A - Telheiras
Horário: 2ª a Sábado 12H00 - 15H00 | 19H00 - 22H30
Encerra ao Domingo
21 592 9499 | 915 072 577 | www.lisbontable.pt

ENTRADAS/ENTREE
Couvert

Queijo (€ 3,20), manteiga (€ 0,40), manteiga de alho (€ 0,40),
azeitonas (€ 0,95), patê (€ 0,90), pão (€ 1,00), tostas (€ 1,00).

Cheese, butter, garlic butter, olives, pate, bread, toast.

Grissinos | Breadsticks

€ 0,40

Pão D'Alho Simples

€ 2,40

Pão D'Alho Extra queijo

€ 3,60

Pão D'Alho Pomodoro

€ 3,70

Pão D'Alho Lisb'on Table

€ 3,80

Funghi Gamberetto

€ 3,70

Massa de pizza, manteiga e alho. | Pizza dough, butter and garlic.
Massa de pizza, manteiga, alho e extra queijo. | Pizza dough, butter, garlic and extra
cheese.
Massa de pizza, molho de tomate, mozzarella, manteiga, alho, alecrim, manjericão e tomate
fresco. | Pizza dough, tomato sauce, mozzarella, butter, garlic, rosemary, basil and fresh
tomato.
Massa de pizza, manteiga, alho, bacon, chouriço, queijo e salsa. | Pizza dough, butter, garlic,
bacon, chorizo, cheese and parsley.
Cogumelos, camarão, nata e queijo parmesão. | Mushrooms, shrimp, cream and parmesan
cheese.

SALADAS/SALADS
Mista

€ 3,50

Camponesa

€ 8,10

Marittimo

€ 8,10

Di Frutti

€ 8,10

Tuna

€ 8,50

Alface, tomate, cenoura, cebola e maçã. | Lettuce, tomato, carrot, onion and apple.
Alface, tomate, cenoura, couve roxa, frango, milho, ovo cozido e azeitonas. | Lettuce,
tomato, carrot, red cabbage, chicken, corn, boiled egg and olives.
Alface, tomate, cenoura, milho, delícias do mar, ovo cozido e azeitonas. | Lettuce, tomato,
carrot, corn, seafood, boiled egg and olives.
Alface, cenoura, maçã, ananás, passas e ovo cozido. | Lettuce, carrot, apple, pineapple,
raisins and boiled egg.
Alface, tomate, cenoura, atum, espargos, pimentos, ovo cozido e azeitonas | Lettuce,
tomato, carrot, tuna, asparagus, peppers, boiled egg and olives.

Presunto

€ 11,00

Salmone

€ 11,00

Caprese

€ 8,50

Alface, tomate, rúcula, cogumelos, espargos, nozes, presunto e mozzarella. | Lettuce,
tomato, arugula, mushrooms, asparagus, walnuts, ham and mozzarella.
Alface, tomate, cogumelos, azeitonas, ovo, mozzarella, nozes, salmão e espargos. | Lettuce,
tomato, mushrooms, olives, egg, mozzarella, walnuts, salmon and asparagus.
Queijo mozzarella fresco, tomate e manjericão. | Fresh mozzarella cheese, tomato and
basil.

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
(artigo 135.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro)
Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor.

INFORMAÇÃO-ALERGÉNEOS - Informam-se todos os clientes que na ementa podem constar ingredientes como: Cereais
que contêm glúten, Crustáceos, Ovos, Peixes, Amendoins, Soja, Leite, Frutos de casca rija e produtos à base de cereais,
Mostarda, Aipo, Sementes de sésamo, assim como todos os produtos à base dos mesmos e Dióxido de enxofre e sulfitos
(Regulamento 1169/2011 de 25 de Outubro)
UTILIZAÇÃO PREVISTA DOS PRODUTOS - Considera-se que os produtos sejam dirigidos a toda a população em geral,
inclusive a grupos específicos de risco como: crianças, grávidas, idosos, com patologia.

RISOTTOS
Siciliano

Bacon, cogumelos, camarão e queijo. | Bacon, mushrooms, shrimp and cheese.

€ 10,30

Vegetariano

€ 9,90

Lisb'on Table

€ 10,30

Salmão Fumado

€ 10,50

Queijo, cogumelos, espinafres, salsa e caldo vegetal. | Cheese, mushrooms, spinach,
parsley and vegetable broth.
Espargos, cogumelos e parmesão. | Asparagus, mushrooms and parmesan.
Salmão Fumado, espargos, camarão, azeitonas, açafrão e parmesão. | Smoked salmon,
asparagus, shrimp, olives, saffron and parmesan.

PASTAS
Lasanha Lisb'on Table

€ 10,95

Lasanha Bolonhesa

€ 10,95

Cannelloni Bolonhesa

€ 10,95

Cannelloni Vegetariano

€ 10,95

Espinafres, carne bolonhesa, bacon, cogumelos e cebolas. | Spinach, meat bolognese,
bacon, mushrooms and onions.
Carne à bolonhesa, cogumelos, cebola, nata e queijo. | Meat bolognese, mushrooms, onion,
cream and cheese.

Carne à bolonhesa, queijo, molho de tomate e natas. | Meat bolognese, cheese, tomato sauce
and cream.
Espinafres, requeijão, queijo, molho de tomate e natas. | Spinach, cottage cheese, cheese,
tomato sauce and cream.

MASSAS
Spaghetti | Tagliatelle | Fusilli Tricolor | Penne

MOLHOS | SAUCES
Bolonhesa

€ 7,95

Carbonara

€ 7,95

Caruso

€ 8,80

Marittimo

€ 8,80

Carne e molho de tomate. | Meat and tomato sauce.
Bacon, natas e gema de ovo. | Bacon, cream and egg yolk.
Carne à bolonhesa, molho de tomate, natas e mozzarella gratinado. | Meat bolognese,
tomato sauce, cream and mozzarella gratin.
Delícias do mar, molho inglês, camarão e natas. | Delights of the sea, worcestershire sauce,
shrimp and cream.

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
(artigo 135.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro)
Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor.

INFORMAÇÃO-ALERGÉNEOS - Informam-se todos os clientes que na ementa podem constar ingredientes como: Cereais
que contêm glúten, Crustáceos, Ovos, Peixes, Amendoins, Soja, Leite, Frutos de casca rija e produtos à base de cereais,
Mostarda, Aipo, Sementes de sésamo, assim como todos os produtos à base dos mesmos e Dióxido de enxofre e sulfitos
(Regulamento 1169/2011 de 25 de Outubro)
UTILIZAÇÃO PREVISTA DOS PRODUTOS - Considera-se que os produtos sejam dirigidos a toda a população em geral,
inclusive a grupos específicos de risco como: crianças, grávidas, idosos, com patologia.

MOLHOS | SAUCES
€8,80

Siciliano

Bacon, cogumelos, camarão, azeite, alho e salsa. | Bacon, mushrooms, shrimp, olive oil,
garlic and parsley.

Sapore di Mare e Monti

Bacon, cogumelos, delícias do mar, camarão, natas, caril e parmesão. | Bacon, mushrooms,
seafood, shrimp, cream, curry and parmesan.

€ 12,30

Funghi

€9,80

Vegetariano

€9,80

4 Queijos

€9,80

Pomodoro

€7,40

Cogumelos, alho, salsa e molho de vinho branco. | Mushrooms, garlic, parsley and white
wine sauce.
Cogumelos, espinafres, curgetes, alho, salsa e caldo vegetal. | Mushrooms, spinach,
courgettes, garlic, parsley and vegetable broth.
Roquefort, gorgonzola, mozzarella, parmesão e natas. | Roquefort, gorgonzola, mozzarella,
parmesan and cream.
Molho de tomate e manjericão. | Tomato sauce and basil.

All'amatriciana

€ 10,60

Cebola, bacon, manjericão, molho de tomate e parmesão. | Onion, bacon, basil, tomato
sauce and parmesan.

PIZZAS
1. Duo Lisb'on Table**

1 Pizza pequena: Abacate, nozes torradas e mel. | 1 Small pizza: Avocado,
toasted walnuts and honey.
1 Pizza pequena: Queijo mozzarella, ovo cozido e bacon crispy. | 1 Small Pizza:
Mozzarella cheese, boiled egg and crispy bacon.

Média
(28cm)

Grande
(33cm)

**€ 18,90

2. Base

€ 7,00

€ 9,00

3. Marguerita (Base das restantes pizzas)

€ 8,00

€ 10,20

4. Bolonhesa

€ 10,00

€ 12,80

5. Camponesa

€ 10,00

€12,80

6. Romana

€ 10,00

€ 12,80

7. 4 Estações

€ 10,70

€ 13,90

8. Especial Barbecue

€ 10,70

€ 13,90

Molho de tomate e queijo mozzarella. | Tomato sauce and mozzarella cheese.
Molho de tomate, queijo mozzarella, fiambre e orégãos. | Tomato sauce,
mozzarella cheese, ham and oregano.
Molho de tomate, queijo mozzarella, fiambre e carne bolonhesa. | Tomato
sauce, mozzarella cheese, ham and bolognese meat.
Molho de tomate, queijo mozzarella, chourição, cebola e ovo cozido. | Tomato
sauce, mozzarella cheese, chorizo, onion and boiled egg.
Molho de tomate, queijo mozzarella, fiambre, frango e cogumelos. | Tomato
sauce, mozzarella cheese, ham, chicken and mushrooms.
Molho de tomate, queijo mozzarella, camarão, ananás, fiambre e cogumelos. |
Tomato sauce, mozzarella cheese, shrimp, pineapple, ham and mushrooms.
Molho de tomate, queijo mozzarella, carne, frango, bacon crispy e molho
barbecue. | Tomato sauce, mozzarella cheese, beef, chicken, crispy bacon and
barbecue sauce.

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
(artigo 135.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro)
Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor.

INFORMAÇÃO-ALERGÉNEOS - Informam-se todos os clientes que na ementa podem constar ingredientes como: Cereais
que contêm glúten, Crustáceos, Ovos, Peixes, Amendoins, Soja, Leite, Frutos de casca rija e produtos à base de cereais,
Mostarda, Aipo, Sementes de sésamo, assim como todos os produtos à base dos mesmos e Dióxido de enxofre e sulfitos
(Regulamento 1169/2011 de 25 de Outubro)
UTILIZAÇÃO PREVISTA DOS PRODUTOS - Considera-se que os produtos sejam dirigidos a toda a população em geral,
inclusive a grupos específicos de risco como: crianças, grávidas, idosos, com patologia.

PIZZAS
Média
(28cm)

Grande
(33cm)

9. Genovese

€ 10,70

€13,90

10. Marittimo

€ 10,70

€13,90

11. Napolitana

€ 11,40

€ 14,90

12. Vegetariana

€ 11,40

€ 14,90

13. Tropical

€ 11,40

€ 14,90

14. 4 Queijos

€ 11,40

€ 14,90

15. Provolone Lisb'on Table

€ 11,70

€ 15,40

16. Presunto

€ 12,00

€ 15,60

17. Tuna

€ 12,00

€ 15,60

18. Salmão

€ 12,00

€ 15,60

Molho de tomate, queijo mozzarella, fiambre, frango, abacaxi e natas. | Tomato
sauce, mozzarella cheese, ham, chicken, pineapple and cream.
Molho de tomate, queijo mozzarella, atum, delícias do mar, camarão e natas. |
Tomato sauce, mozzarella cheese, tuna, seafood, shrimp and cream.
Molho de tomate, queijo mozzarella, mozzarella búfalo, manjericão e tomate. |
Tomato sauce, mozzarella cheese, buffalo mozzarella, basil and tomato.
Molho de tomate, queijo mozzarella, cogumelos, cebola roxa, pimentos,
azeitonas e abacaxi. | Tomato sauce, mozzarella cheese, mushrooms, red onion,
peppers, olives and pineapple.
Molho de tomate, queijo mozzarella, bacon, cogumelos e ananás. | Tomato sauce,
mozzarella cheese, bacon, mushrooms and pineapple.
Molho de tomate, mozzarella, gorgonzola, provolone e parmesão. | Tomato sauce,
mozzarella, gorgonzola, provolone and parmesan.
Molho de tomate, queijo mozzarella, frango, banana, bacon, queijo provolone e
carbonara. | Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken, banana, bacon,
provolone cheese and carbonara.
Molho de tomate, queijo mozzarella, presunto, rúcula e tomate fresco. | Tomato
sauce, mozzarella cheese, ham, arugula and fresh tomato.
Molho de tomate, queijo mozzarella, atum, camarão e abacaxi. | Tomato sauce,
mozzarella cheese, tuna, shrimp and pineapple.
Molho de tomate queijo mozzarella, salmão fumado e rúcula. | Tomato sauce,
mozzarella cheese, smoked salmon and arugula.

*€ 15,20

19. Calzone (Pizza fechada)*

Molho de tomate, queijo mozzarella, fiambre, cogumelos, cebola, carne
bolonhesa e ovo cozido. | Tomato sauce, mozzarella cheese, ham, mushrooms,
onion, meat bolognese and boiled egg.

20. Hot Pepperoni

€ 9,60

€ 12,60

21. Lagoa Azul/Dourada

€ 11,40

€ 14,90

€ 1,10

€ 1,50

Molho de tomate, queijo mozzarela e pepperoni. | Tomato sauce, mozzarella
cheese and pepperoni.
Queijo mozzarela, banana, figo, mel e canela. | Mozzarella cheese, banana, fig,
honey and cinnamon.

Ingrediente extra à sua escolha.
Extra ingredient of your choice.

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
(artigo 135.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro)
Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor.

INFORMAÇÃO-ALERGÉNEOS - Informam-se todos os clientes que na ementa podem constar ingredientes como: Cereais
que contêm glúten, Crustáceos, Ovos, Peixes, Amendoins, Soja, Leite, Frutos de casca rija e produtos à base de cereais,
Mostarda, Aipo, Sementes de sésamo, assim como todos os produtos à base dos mesmos e Dióxido de enxofre e sulfitos
(Regulamento 1169/2011 de 25 de Outubro)
UTILIZAÇÃO PREVISTA DOS PRODUTOS - Considera-se que os produtos sejam dirigidos a toda a população em geral,
inclusive a grupos específicos de risco como: crianças, grávidas, idosos, com patologia.

BIFES | STEAKS
Bife Lisb’on Table | Steak Lisb'on Table

€ 12,50

Bife com Cogumelos e Natas | Steak with Mushrooms and Cream

€ 11,50

Bife à Café | Steak to Coffee

€ 11,50

Scallopina Parmeggiana

€ 12,50

Frito em azeite com louro, malagueta, alho, vinho, mostarda e caldo de carne. | Fried in olive
oil with bay leaf, chilli, garlic, wine, mustard and broth.
Cogumelos e Natas. | Mushrooms and Cream.

Natas com molho de café. | Cream with coffee sauce.
Bife Panado e gratinado com molho de tomate, natas e queijo. | Breaded and gratin steak
with tomato sauce, cream and cheese.

Scallopina Gorgonzola

Bife, fiambre, mozzarella com molho de queijo gorgonzola. | Steak, ham, mozzarella with
gorgonzola cheese sauce.

Scallopina 4 Formaggio

Bife, natas com molho de 4 queijos. | Steak, cream with 4 cheese sauce.

Scallopina Romana

Bife, alho, caldo de carne, natas e presunto. | Steak, garlic, beef broth, cream and ham.

€12,50
€ 12,50
€12,50

BIFES DE FRANGO | CHICKEN STEAKS
Petto di Pollo Bismark

€ 9,50

Petto di Pollo Nicosia

€ 10,80

Petto di Pollo à Africana

€ 10,80

Petto di Pollo Mediterrâneo

€ 10,80

Bife de frango grelhado com ovo estrelado. | Grilled chicken steak with fried egg.
Bife de frango, camarão, Natas e Caril. | Chicken Steak, Shrimp, Cream and Curry.

Bife de frango, pimenta verde, natas e banana. | Chicken steak, green pepper, cream and
banana.
Bife de frango grelhado com cogumelos, salsa e orégãos. | Grilled chicken steak with
mushrooms, parsley and oregano.

Petto di Pollo Caribe

Bife de frango grelhado com curgete e salsa. | Grilled chicken steak with courgette and
parsley.

€10,80

ACOMPANHAMENTOS | EXTRA | SIDE DISH
Dose de batata frita | Dose of french fries

€ 2,90

Arroz branco | White rice

€ 2,10

Espinafres | Spinach

€ 3,20

Mix de legumes | Vegetable mix

€ 4,00

Espinafres salteados em azeite e alho. | Spinach sautéed in olive oil and garlic.
Cogumelos, milho curgete, espinafres, pimentos e cebola salteados em azeite e alho. |
Mushrooms, courgetted corn, spinach, peppers and onions sautéed in olive oil and garlic.

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
(artigo 135.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro)
Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor.

INFORMAÇÃO-ALERGÉNEOS - Informam-se todos os clientes que na ementa podem constar ingredientes como: Cereais
que contêm glúten, Crustáceos, Ovos, Peixes, Amendoins, Soja, Leite, Frutos de casca rija e produtos à base de cereais,
Mostarda, Aipo, Sementes de sésamo, assim como todos os produtos à base dos mesmos e Dióxido de enxofre e sulfitos
(Regulamento 1169/2011 de 25 de Outubro)
UTILIZAÇÃO PREVISTA DOS PRODUTOS - Considera-se que os produtos sejam dirigidos a toda a população em geral,
inclusive a grupos específicos de risco como: crianças, grávidas, idosos, com patologia.

BEBIDAS | DRINKS
Café & Chás
Café Diamond

€ 0,90

Carioca

€ 0,90

Descafeinado

€ 0,95

Chá de limão (Carioca de Limão)

€ 0,95

Diamond Coffee.
Coffee carioca.
Decaffeinated.
Lemon tea.

€ 1,45

Chás Diversos

Miscellaneous teas.

Águas & Refrigerantes
Água sem gás Monchique (37,5cl)

€ 2,00

Água sem gás Monchique (75cl)

€ 2,60

Água com gás Pedras | Frize

€ 1,60

Águas com sabores

€ 1,90

Refrigerantes

€ 1,95

Still water.

Sparkling water.

Flavored sparkling waters.
Soft drinks.

Cervejas | Beers
Imperial Stella Artois (25cl)

€ 2,35

Franciskaner Weissbier

€ 4,60

Bock Damm Negra Munich

€ 1,60

Super Bock (33cl)

€ 1,95

Super Bock sem álcool (33cl)

€ 1,95

Sommersby

€ 1,95

Apple sparkling cider

Sangrias

1L

2L

Tinta | Red

€ 12,50

€ 16,50

Rosé | Rose

€ 13,25

€ 18,75

Branca | White

€ 13,00

€ 17,25

Sidra | Cider

€ 12,50

€ 15,75

Brandy, anis, sumo de laranja, açúcar, vinho tinto, 7up, hortelã, frutas variadas,
limão e uva branca. | Brandy, aniseed, orange juice, sugar, red wine, 7up, mint,
assorted fruits, lemon and white grape.
Gin, sumo de lima, açúcar, schweppes, espumante rosé, frutas variadas e limão. |
Gin, lime juice, sugar, schweppes, rosé sparkling wine, assorted fruits and lemon.
Gin seco, porto ruby, sumo de pêssego, açúcar, vinho branco, gengibre, laranja e
hortelã. | Dry gin, ruby port wine, peach juice, sugar, white wine, ginger, orange
and mint.

Abacaxi, maracujá, sidra, ginger ale, frutas variadas e lima. | Pineapple, passion
fruit, cider, ginger ale, assorted fruits and lime.

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
(artigo 135.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro)
Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor.

INFORMAÇÃO-ALERGÉNEOS - Informam-se todos os clientes que na ementa podem constar ingredientes como: Cereais
que contêm glúten, Crustáceos, Ovos, Peixes, Amendoins, Soja, Leite, Frutos de casca rija e produtos à base de cereais,
Mostarda, Aipo, Sementes de sésamo, assim como todos os produtos à base dos mesmos e Dióxido de enxofre e sulfitos
(Regulamento 1169/2011 de 25 de Outubro)
UTILIZAÇÃO PREVISTA DOS PRODUTOS - Considera-se que os produtos sejam dirigidos a toda a população em geral,
inclusive a grupos específicos de risco como: crianças, grávidas, idosos, com patologia.

SOBREMESAS
DESSERTS

Mousse de chocolate

€ 2,75

Mousse de chocolate Branco e Negro

€ 3,00

Baba de camelo

€ 2,75

Serradura

€ 2,75

Mousse de Manga

€ 3,20

Doce da casa

€ 3,20

Panna Cotta

€ 3,20

Bolo de bolacha

€ 3,20

Tiramissu

€ 3,50

Tartes/Semifrios diversos

€ 3,50

Abacaxi

€ 2,25

Salada de frutas

€ 3,20

Crepe Romeu e Julieta (Queijo Brie e Goiabada)

€ 3,50

Chocolate mousse

Chocolate mousse Black & White

Camel drool

Sawdust

Mango Mousse

House dessert

Cookie Cake

Various pies/Semi-colds

Pineapple

Fruit salad

Crepe Romeo and Juliet (Brie Cheese and Guava)

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
(artigo 135.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro)
Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor.

INFORMAÇÃO-ALERGÉNEOS - Informam-se todos os clientes que na ementa podem constar ingredientes como: Cereais
que contêm glúten, Crustáceos, Ovos, Peixes, Amendoins, Soja, Leite, Frutos de casca rija e produtos à base de cereais,
Mostarda, Aipo, Sementes de sésamo, assim como todos os produtos à base dos mesmos e Dióxido de enxofre e sulfitos
(Regulamento 1169/2011 de 25 de Outubro)
UTILIZAÇÃO PREVISTA DOS PRODUTOS - Considera-se que os produtos sejam dirigidos a toda a população em geral,
inclusive a grupos específicos de risco como: crianças, grávidas, idosos, com patologia.

VINHOS VERDES | GREEN WINES

Casa do Valle
Castas: Arinto, Loureiro,
Alvarinho, Avesso
Prova: De cor cítrica brilhante,
aroma frutado, notas minerais.
Muito elegante e fresco com
um final vibrante, longo e
apelativo.
Preço: € 10,90

Muralhas
Castas: Alvarinho, Trajadura
Prova: Com aromas de maçã
fresca, menta e lima, de sabor
equilibrado, persistente e
macio.

Preço: 11,90€

VINHOS BRANCOS | WHITE WINES
DOURO

Passa by Quinta do
Passadouro
Castas: Viosinho, Rabigato,
Códega do Larinho
Prova: Notas florais intensas de
frutas de polpa branca,
elegantes e minerais. No palato
é estruturado, com notas
agradáveis de frescura e
mineralidade. Fim de boca suave
e elegante.
Preço: 15,60€

LISBOA

Morgado de Bucelas
Castas: Arinto
Prova: Cor verde, aroma a lima
e a frutos tropicais, corpo
elegante, fresco, mineral com
um prolongado sabor cítrico.

Preço: 13,80€

ALENTEJO

ALENTEJO

Encostas do Guadiana
Reserva

Encostas do Guadiana

Castas: Antão Vaz, Arinto

Castas: Antão Vaz, Arinto

Prova: Cor citrina, frutado, boa
acidez com notas de pêra e
abacaxi.

Prova: Cor citrina com aroma
de notas de fruta madura.
Paladar equilibrado, fresco,
frutado e acídulo no final.

Preço: € 14,90

Preço: € 9,50

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
(artigo 135.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro)
Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor.

INFORMAÇÃO-ALERGÉNEOS - Informam-se todos os clientes que na ementa podem constar ingredientes como: Cereais
que contêm glúten, Crustáceos, Ovos, Peixes, Amendoins, Soja, Leite, Frutos de casca rija e produtos à base de cereais,
Mostarda, Aipo, Sementes de sésamo, assim como todos os produtos à base dos mesmos e Dióxido de enxofre e sulfitos
(Regulamento 1169/2011 de 25 de Outubro)
UTILIZAÇÃO PREVISTA DOS PRODUTOS - Considera-se que os produtos sejam dirigidos a toda a população em geral,
inclusive a grupos específicos de risco como: crianças, grávidas, idosos, com patologia.

VINHOS BRANCOS
WHITE WINES

VINHOS ROSÉS
ROSÉ WINES

ALENTEJO

ALENTEJO

Caiado

Encosta do Guadiana

Castas: Antão Vaz, Arinto e
Roupeiro
Prova: Vinho de cor verde limão,
límpido e translúcido. No nariz é
definido, sugere fruta tropical,
ananás e manga, envolta em
notas cítricas frescas. Na boca
apresenta alguma densidade,
tem acidez vibrante, sendo ao
mesmo tempo redondo e macio.
Um vinho versátil e equilibrado
que termina com persistência.
Preço: 10,90€

Castas: Touriga Nacional,
Aragonês
Prova: Apresenta cor rosada,
aroma muito frutado com notas
de frutos vermelhos. No paladar
está equilibrado, fresco, macio
e final elegante.

Preço: € 9,50

VINHOS ESPUMANTES | SPARKLING WINES
BAIRRADA

Lambrusco

Quinta da Laboeira
Bruto Natural

Castas: Lambrusco Rosso e
Rosato

Castas: Chardonnay e Maria
Gomes

Prova: De cor rosé claro, aroma
frutado, agradável e
persistente. Sabor doce,
frutado, macio, fresco, vivo e
agradavelmente harmonioso.
Espuma fina e rica quando
servida.

Prova: Cor citrina, aroma fresco
a fruta cítrica e de polpa branca,
notas florais a evidenciar um
excelente nariz. Na boca é um
espumante elegante com uma
acidez vibrante que lhe confere
frescura, mineral e com uma
bolha fina, final fresco e longo.

Preço: € 12,90

Preço: € 18,90

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
(artigo 135.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro)
Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor.

INFORMAÇÃO-ALERGÉNEOS - Informam-se todos os clientes que na ementa podem constar ingredientes como: Cereais
que contêm glúten, Crustáceos, Ovos, Peixes, Amendoins, Soja, Leite, Frutos de casca rija e produtos à base de cereais,
Mostarda, Aipo, Sementes de sésamo, assim como todos os produtos à base dos mesmos e Dióxido de enxofre e sulfitos
(Regulamento 1169/2011 de 25 de Outubro)
UTILIZAÇÃO PREVISTA DOS PRODUTOS - Considera-se que os produtos sejam dirigidos a toda a população em geral,
inclusive a grupos específicos de risco como: crianças, grávidas, idosos, com patologia.

VINHOS TINTOS | RED WINES
DOURO

Cedro do Noval
Castas: Touriga Nacional, Touriga
Francesa, Syrah, Tinto Cão
Prova: Aroma intenso que revela
aromas florais e de frutas vermelhas
maduras. Bonitas notas de madeira
associadas a especiarias e chocolate
preto. Na boca é concentrado, as
notas de fruta são expressivas e a
frescura é muito evidente.
Apresenta um longo e complexo
final de boca com taninos que
equilibram muito bem o vinho.
Preço: 22,90€

DOURO

Passa by Quinta do
Passadouro
Castas: Touriga Nacional,
Touriga Francesa, Tinta Roriz
Prova: Este vinho apresenta
uma cor densa, aroma a
especiarias e fruta fresca com
notas de chocolate preto e
ameixa preta. Tem uma acidez
firme ao longo da prova e
apresenta um bonito final a
fruta e ligeiro toque fumado.
Preço: 15,60€
LISBOA

ALENTEJO

Caiado

Quinta do Gradil Syrah

Castas: Aragonez, Trincadeira e
Alicante Bouschet

Castas: Syrah

Prova: Vinho de cor ruby-violeta
e intensidade média. No nariz
sugere aromas de cereja fresca,
groselhas e ameixa vermelha,
envoltos num perfumado a
bosque. Na boca temos frescura
e suculência, o tanino é assertivo
e a estrutura delicada e
saborosa. O final é elegante,
vermelho e suculento.

Prova: Um Syrah muito
expressivo de cor retinta e
aromas intensos de bagas do
bosque, pontuados com notas
químicas e um toque de
mineralidade. Elegante na boca,
revela harmonia entre a fruta e
os taninos evidentes mas bem
integrados. O final de boca é
prolongado e distinto.

Preço: 10,90€

ALENTEJO

Encosta do Guadiana

Preço: 17,80€

ALENTEJO

Encosta do Guadiana
Reserva

Castas: Aragonez, Touriga
Nacional, Trincadeira

Castas: Aragonez, Alicante
Bouschet, Touriga Nacional

Prova: Apresenta na prova cor
rubi, aroma a frutos vermelhos.
Paladar suave e macio na boca.

Prova: Apresenta na prova cor
granada, aroma intenso, com
notas de cereja preta e aromas
silvestres. Paladar equilibrado,
suave e final de boa
persistência.

Preço: 9,50€

Preço: 14,90€

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.
(artigo 135.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 10/2015 de 16 de janeiro)
Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor.

INFORMAÇÃO-ALERGÉNEOS - Informam-se todos os clientes que na ementa podem constar ingredientes como: Cereais
que contêm glúten, Crustáceos, Ovos, Peixes, Amendoins, Soja, Leite, Frutos de casca rija e produtos à base de cereais,
Mostarda, Aipo, Sementes de sésamo, assim como todos os produtos à base dos mesmos e Dióxido de enxofre e sulfitos
(Regulamento 1169/2011 de 25 de Outubro)
UTILIZAÇÃO PREVISTA DOS PRODUTOS - Considera-se que os produtos sejam dirigidos a toda a população em geral,
inclusive a grupos específicos de risco como: crianças, grávidas, idosos, com patologia.
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Contactos
21 592 9499 | 915 072 577
Visite-nos no nosso website oficial e loja online em:
https://www.lisbontable.pt/

Horário
De 2ª a Sábado
Almoços: das 12H00 às 15H00
Jantares: das 19H00 às 22H30
Encerra ao Domingo

Localização
2 Entradas:
À la Carte: Azinhaga Torre do Fato N.º15 A
Buffet: Rua Manuel Rodrigues da Silva N.º1 A
Telheiras - Lisboa

