José Avillez apresenta Mini Bar, onde nem tudo é o que parece!

• Sinopse •

• 2º Acto •

• 4º Acto •

Bem-vindo ao MINI BAR,
o bar gastronómico, 
onde nem tudo o que parece é!

Mini petiscos
Azeitonas El Bulli 2005 
versão XL-LX (2 un.)
2,8€
Ferrero Rocher, parece que é, mas não é! 
- Belcanto 2011(2 un.)
6,9€
Gambas do Algarve em ceviche (2 un.)
8,6€
“Frango assado” com creme de abacate 
e requeijão, piripiri e limão (2 un.) 3,5€
Abacate em tempura com kimchi desidratado,
rebentos de coentros, lima e limão (2 un.)
5€
Croquetes e emulsão de mostarda (3 un.)
3,75€

Mini pratos de peixe
Vieiras salteadas com sabores thai
14,1€
Atum braseado com cebolinho 
e molho de miso (100 g)
14,4€
Quente e frio de escabeche de bacalhau 
com vinagre de framboesas (4 un.)
8,5€
Bacalhau à Brás
10€

Aqui encontra uma Carta de Bar 
com cocktails especiais, vinhos, 
cervejas artesanais e mais, 
e, para comer, sabores intensos 
e surpreendentes, quase todos 
(quase, não todos!), servidos em mini-doses.
Para uma experiência mais completa,
escolha um dos Menus de Degustação.
Se desejar criar o seu próprio menu,
sugerimos que percorra os vários Actos
para assistir à peça completa.
Se lhe apetecer um Acto Isolado, 
não se acanhe. Se veio só para petiscar,
beber um copo e ouvir boa música,
também está no lugar certo. 
Temos DJ todas as sextas e sábados, 
a partir das 23h00. 
E, já agora, se tiver dúvidas, 
não hesite em perguntar.
Divirta-se e obrigado pela sua visita.

Couvert (por pessoa) 2,5€

• 1º Acto •
Mini cocktails de trincar
Margarita de maçã verde e hortelã (2 un.)
Caipirinha - Belcanto 2012 (2 un.)

• 3º Acto •
Mini entradas
Terrina de foie gras com uvas e
 vinho do Porto 6,9€
Prato de presunto Pata Negra de Barrancos 12€
Queijos portugueses 12,5€
Charcutaria portuguesa 12,5€
“Cornetto” temaki de tártaro de atum 
com soja picante 7€
“Cornetto” de tártaro de novilho 
com emulsão de mostarda 6,8€
Batatas parvas com maionese 
de alho picante (6 un.)
5€
Ovo BT com parmesão
6,8€

• 5º Acto •
Mini pratos de carne
JAburguer DOP 6,8€
Bifana Vietnamita 5,5€
Tataki de novilho com mostarda Dijon, pimenta-preta
e flor de sal fumada (100 g)
12,5€
Arroz de vitela com parmesão
9,5€

2,8€
4€
SEM GLÚTEN

CONTÉM FRUTOS SECOS E AMENDOIM

CONTÉM MARISCOS E MOLUSCOS

VEGETARIANO

acto
isolado
Para os mais resistentes
Bife à Teatro
25€
Big JAburguer DOP 18,5€

Menus Mini Bar

• Sinopse •
Bem-vindo ao MINI BAR, o bar gastronómico onde nem tudo o que parece é! Aqui encontra sabores surpreendentes, servidos em pequenas doses. 
Para uma experiência completa, escolha um destes Menus de Degustação. Se tiver dúvidas, não hesite em perguntar. Divirta-se e obrigado pela sua visita.
Para maximizar a experiência de degustação, o menu escolhido terá de ser servido a mesas completas.
Qualquer pedido de alteração ao Menu poderá implicar um acréscimo ao valor indicado.
Os Menus de Degustação só estão em cena até às 00h00, mas entre as 00h00 e a 01h00 pode sempre pedir à la carte.

menu em cartaz
Caipirinha – Belcanto 2012
Azeitonas El Bulli 2005 versão XL-LX
Ferrero Rocher, parece que é, mas não é! – Belcanto 2011
«Frango assado» com creme de abacate e requeijão, piripíri e limão
Gambas do Algarve em ceviche
Terrina de foie gras com uvas e vinho do Porto
«Cornetto» de vieira e abacate
Atum braseado com arroz de sushi
Rabo de boi com xerém, parmesão e trufas

menu épico

O Menu Épico faz uma entrada em grande.
Composto por momentos salgados e picantes,ácidos e doces,
cada prato é uma personagem que não vai esquecer.
Nesta epopeia, visitam-se velhos conhecidos
e abrem-se as portas a novos feitos.
Do Mediterrâneo ao Oriente, 
das Américas longínquas ao interior de Portugal,
deixe-se levar na aventura.

Cone de chocolate em 3 texturas com flor de sal e pimenta-rosa
Petit fours
45€

55€

• ÚLTIMO ACTO •
Mini sobremesas
Cone de chocolate em 3 texturas com flor de sal e pimenta-rosa
4,5€

Cheesecake enfrascado com cerejas e manjericão
Iogurte de framboesas, mascarpone e suspiro
Avelã3 revisitada
Globo lima-limão

5,5€

4,5€

4,5€
6,5€

• FIGURANTES •
Vinhos de sobremesa
Casa Santos Lima Late Harvest 5,5€
Moscatel de Setúbal Superior 5€
Vinho de Carcavelos Villa Oeiras 5,5€
Vinho da Madeira Barbeito Boal Reserva 7€
Vinho do Porto Quinta Nova LBV 5,5€
Vinho do Porto Dow’s Quinta do Bomfim Vintage 2006 8,5€
Vinho do Porto Graham´s Tawny 20 Anos 8,5€
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