
COUVERT
      
Pãezinhos, manteigas do Chef e tapenade de azeitona 

ENTRADAS (sugerimos que partilhe) 
     
Folhado de queijo de cabra e compota de frutos vermelhos

Croquetas de cogumelos Portobello

Pataniscas de bacalhau à antiga

Coroa de cogumelo com alheira, crocante e ovo de codorniz

Mexilhões com espumante 

Açordinha de marisco

Crocante de camarão com molho agridoce

Pimentos Padrón

Lavagante grelhado e perfumado com manjericão

Salada com requeijão e Shiitake

Sopa de legumes  

 (por pax) €2,25

€5,80

 €5,60

(4un) €6,50

 (un) €3,90

€9,30

€12,50

€12,50

€5,50

€24,50

€5,50

€3,90

DAMOS-LHE AS BOAS-VINDAS AO 4 ROYAL

O 4 Royal é alimentado pela paixão. Paixão pela gastronomia tradicional,
por produtos de excelente qualidade, por grandes vinhos e por cocktails
que contam histórias. 
 
No nosso menu também entra o amor. Amor pelo que fazemos, pelos pratos 
que criamos, pela experiência que preparamos todos os dias. E amor por si, 
para que se sinta verdadeiramente especial de cada vez que nos visita.

Desejamos-lhe uma ótima refeição e caso possamos melhorar em qualquer 
aspeto, comunique-nos de imediato. Teremos todo o gosto em ir de 
encontro às suas expetativas.

Bom proveito!

 

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert
pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este inutilizado.
(conforme Decreto-Lei 10/2015)

Por favor, informe-nos antecipadamente se possui alergias a algum alimento.
IVA incluído à taxa legal em vigor.



CARNES  
     
O Bife Royal         
Bife à brasserie grelhado com o famoso e secreto molho Royal,
à base de ervas aromáticas e dijon a batata frita tradicional
e saladinha com vinagrete.

O Black Angus      
Carne suprema de Black Angus grelhada, molho de maionese
aromatizado com alho e dois acompanhamentos à escolha.

A Posta de Vitela com Tradição   
Posta de Vitela grelhada na brasa, com a verdadeira batata
a murro e mousselini de grelos.

O Tomahawk
Corte especial de vitela premium maturada, grelhada na brasa,
e dois acompanhamentos à escolha.

Delícia de Peito de Peru
Peito de peru recheado com ervas finas e queijo.
Acompanha com legumes grelhados e batata doce.

Lombinhos com Cogumelos Selvagens
Lombinhos de novilho grelhados com molho de cogumelos
selvagens, batata frita tradicional e saladinha com molho vinagrete.

(1pax) €18,50

(1pax) €22,50
(2pax) €43,00

(2pax) €38,00

(2pax) €52,00

(1pax) €16,50

(1pax) €18,00

Por favor, informe-nos antecipadamente se possui alergias a algum alimento.
IVA incluído à taxa legal em vigor.



PEIXES E MARISCOS      
     
O Bacalhau Royal         
Posta de bacalhau premium grelhado, lascado, com as suas 
batatas, ovo, pimento, grelos, cebola e o toque do azeite e alho.

Arroz de Marisco          
Arroz caldoso com gamba, camarão, amêijoa,
berbigão e mexilhão.

Arroz de Lavagante e Marisco              
Arroz caldoso com lavagante, gamba, camarão, amêijoa,
berbigão e mexilhão.

Sua Alteza o Bacalhau tipo Zé do Pipo  
Posta de Bacalhau premium gratinado, puré de batata à antiga
e cebolada.

Delícia de Salmão do Chef      
Folhado recheado com salmão, rúcula selvagem, tomate cherry
e molho do Chef. 

Os Legumes na Brasa (vegetariano)
Legumes grelhados com topo de bechamel
à antiga gratinado.

(2pax) €39,00

(1pax) €20,00
(2pax) €39,00

(2pax) €52,50

(1pax) €19,00
(2pax) €39,00

(1pax) €18,50

(1pax) €14,75

Por favor, informe-nos antecipadamente se possui alergias a algum alimento.
IVA incluído à taxa legal em vigor.



Por favor, informe-nos antecipadamente se possui alergias a algum alimento.
IVA incluído à taxa legal em vigor.

€2,80

€3,25

€2,90

€3,10

€3,25

€3,25

€3,40

€2,80

GUARNIÇÕES 
     
Salada (alface, tomate cherry e vinagrete)

Batata doce grelhada

Arroz de forno

Mousselini

Grelos salteados

Batata a murro

Cogumelo Portobello gratinado

Batatas fritas

SOBREMESAS 
     
Pão de ló de ovos moles do Chef

Fondant de chocolate com sorvete de tangerina 

Rabanada, creme de ovo, gelado de nata, noz e Porto

Tarte de caramelo salgado com gelado de avelã

Queijo de ovelha com compota de abóbora 

Abacaxi

Manga

Prato de fruta laminada

Sorvete de limão com grappa, vodka ou espumante

Sorvete / Gelado
Sorvetes: Tangerina, limão
Gelados: Chocolate, nata, baunilha e avelã

€4,90

€5,25

€5,35

€4,90

€5,20

€4,50

€4,50

€6,50

€5,00

(1bola) €3,30
(2bolas) €4,70


