Aberto das 11:30 às

23:30

Open from 11.30 a.m. to

11.30 p.m.

Menu
“Olá
Primavera” “Hello Spring”
Menu

.

BLIND EMOTIONS

Bem-vindo a uma viagem com destino aos
seus sentidos.
Feche os olhos e aceite o desafio.
Welcome to a journey to a awaken your senses.
Close your eyes and open your mind.
Experiência de 10 momentos 120€ por pessoa
Experiência de 8 momentos 100€ por pessoa
Experience of 10 moments 120€ per person
Experience of 8 moments 100€ per person
Opção de harmonização vínica:
Experiência de 10 momentos 50€ por pessoa
Experiência de 8 momentos 40€ por pessoa
Wine pairing option:
Experience of 10 moments 50€ per person
Experience of 8 moments 40€ per person
Reserva obrigatória com 24h de antecedência.
Recomendamos esta experiência a maiores de doze
anos.
Informe por favor a nossa equipa sobre qualquer
restrição ou prefereência alimentar no momento da
reserva.
Mandatory reservations within 24h
We recommend this experience over twelve years old.
Please inform our team of any food restrictions or
preferences upon the reservation.

Disposições legais
Será um prazer esclarecer os nossos clientes sobre
os ingredientes dos nossos menus.
Se possui alguma alergia alimentar ou necessita de
alguma dieta especial, informe-nos para que possamos
preparar o seu menu de acordo. Tenha em atenção que a
cozinha não tem ambiente controlado pelo que poderá
haver contaminação cruzada. Nenhum prato, comida ou
bebida será cobrado se não for solicitado e se permanecer
intocado pelo cliente
.
Legal Provisions
We will be pleased to provide any further clarification
about the ingredients used in our menus. Should you have
any food allergies or a special dietary request, please let us
know so we can prepare your menu accordingly. Please
note that the kitchen has no controlled environment so there
may be cross-contamination. All prices are in euros and
include VAT. A guest complaints book is available. No dish,
food or drink will be charged for if it was not requested by the
customer and if it remains untouched by the customer

