
Terramoto de 1755- Todo o centro histórico 
de Lisboa foi devastado. O Palácio Ludovice foi 
dos poucos edificios que não colapsou devido 

à utilização de uma técnica de construção 
inovadora à data, pela mão de João Federico 

Ludovice, técnica essa que serviu de inspiração 
à reconstrução da cidade.

1755 Great Earthquake- Lisbon historical 
centre was completely devastated. Palácio 
Ludovice is one of the few buildings that did 
not collapse due to the use of  an innovative 
construction technique by the hand of João 

Federico Ludovice. This has served as inspiration 
for the  reconstruction of the city.

. . .UMA INSPIRAÇÃO
. . .AN INSPIRATION

MAIS QUE UM SIMPLES NOME... …

MORE THAN A SIMPLE NAME...



BAR SNACKS

Seleção de Queijos
Portuguese Cheese Board

€ 18

Presunto  de Bellota 100% Ibérico
Jámon de Bellota 100% Iberian

€ 23

Burrata . Tomate . Rúcula
Burrata . Tomato . Arugula

€ 15

2 Mini Hambúrgueres
2 Mini Burgers

€ 16

Salada César 
Caeser Salad

€ 15

Prego do Lombo de Novilho
Beef Sandwich

€ 17

SOBREMESAS  |  DESSERTS

Pastel de Nata . Gelado de Café . Caramelo
Pastel de Nata . Coffee Ice Cream . Caramel 

€ 9

Pudim “Abade Priscos” . Gelado
Laranja .  Vinho do Porto

“Abade Priscos” Pudding . Sorbet
Orange . Port Wine

€ 9

Pistacho Verde . Matcha . Maçã
Green Pistachio . Matcha . Apple

€ 12

Caso tenha alguma alergia alimentar queira por favor alertar o empregado de mesa antes de efetuar o seu pedido. Nenhum prato, produto 
alimentar ou bebida, poderá ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou se por este não for inutilizado. 

IVA incluído à taxa em vigor. Este estabelecimento dispõe de livro de reclamações.   
If you have any concerns regarding food allergies, kindly alert your server prior to ordering. No dish, food or drink, can be charged if not 

requested or if not used by the client. 
VAT included at legal tax rate. Complaints book available upon request.


