


Bem-vindo ao Restaurante Serenata!

Porque comer bem é viver melhor, preparámos para si 
uma carta especial ao estilo mediterrânico algarvio, 

com algumas incursões a pratos de outros países mas 
com a confecção simples e fresca que tão bem caracteriza 

a cultura gastronómica algarvia.

Saboreie o Algarve e... seja feliz!

Em caso de alergias, consulte previamente a nossa ementa especial com 

indicação dos alergénios presentes.

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o Couvert, pode 

ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.

IVA incluído à taxa legal em vigor. Temos livro de Reclamações.



Conheça um pouco mais sobre 
a dieta mediterrânica

A dieta mediterrânica é património cultural milenar 
e teve a sua origem nos países banhados pelo Mar 

Mediterrâneo ou que por ele são influenciados. 
Este padrão alimentar começou a ser descrito nos anos 50 

e 60 do século XX, sobretudo à luz do que se praticava 
em Creta, em outras regiões da Grécia e no sul de Itália. 

A palavra “dieta” deriva do termo grego “diaita” que 
significa estilo de vida equilibrado.

A pirâmide da dieta mediterrânica assenta nos princípios 
de um estilo de vida saudável, em que se privilegia 

a actividade física diária, a convivialidade, a utilização 
de alimentos tradicionais e da época, confeccionados 

através de práticas culinárias simples e frugais, 
assentando assim numa base de sustentabilidade.
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Couvert
Os primeiros sabores mediterrânicos

Couvert Sugestão do Chefe

€ 2,25 / pax

Sopas
Produtos frescos da época ao estilo mediterrânico

Sopa do dia

€ 5

Sopa de Tomate Fresco gratinada

€ 6

Sabia que a dieta mediterrânica é 
associada a uma melhor qualidade de vida?



A dieta mediterrânica promove
a convivência entre as pessoas à mesa.

Entradas
A vida é melhor com entradas algarvias

Vieiras Coradas sobre Chutney de Manga, 
Gengibre e Chilli

€ 10,25

Filete de Peixe do dia com salteado de Legumes

€ 8,50

Estaladiço de Requeijão, Salada fresca de Frutas
e Amêndoas

€ 7,25



Peixe
A dieta mediterrânica algarvia destaca

os sabores do mar

Bacalhau Confitado com Ameijoas e Esmagada 
de Batata com Tapenade

€16,75

Polvo no forno com Batata Doce de Aljezur
e Grelos

€ 15,25

Robalo com Musselin de Feijão Preto
e Crocante de Bacon

€ 14,75

A dieta mediterrânica representa inúmeros benefícios
 para a saúde, longevidade e qualidade de vida.



Carne
Pratos completos, coloridos e deliciosos

Bife do Lombo Á Portuguesa

€16,75

Lombinho porco preto com Migas 
de Espargos e Coentros

€15,25

Rolinho de Frango com Espinafres e Queijo Fresco 
com Rissoto de Abobora

€14,75

Em Portugal, a culinária é local: as mesmas 
receitas têm subtis diferenças, transformando cada 

refeição numa experiência única.



Risottos
De inspiração italiana, os sabores do Algarve

Risotto Terra & Mar
(Presunto, Cogumelo e Camarão)

€ 15,25

Risotto de Três Queijos e Cogumelos

€ 14,50

Risotto de Legumes com Pesto
e Frutos Secos

€ 14

A diversidade de produtos frescos locais permite-nos 
confeccionar de forma simples  qualquer prato.



Menu infantil
Sabores perfeitos para os mais pequenos

Robalo com selecção de Legumes

€8,50

Escalopes de Novilho       

€8,50

Peito de Frango com selecção de Legumes

€ 8
Esparguete à Bolonhesa   

€8
Penne com Salmão         

€8
Esparguete com Legumes frescos  

€ 8
Nuggets de Frango            

€7
Douradinhos de Pescada  

€ 7

Todos os pratos poderão ser acompanhados de 
arroz, batata ou legumes salteados.

Selecção de Gelados         

€2
 Fruta fresca laminada    

€ 2,50

Sobremesas



Crumble de maçã com Aveia e Gelado de Nata

€ 5,50

Sobremesas
Uma refeição sem um doce

não tem o mesmo sabor

Trilogia de Sabores do Algarve

€7,25

Fruta da Epoca caramelizada com um toque suave
de Vinagre de Fruta

€ 4,75

Tábua de Queijos com Compotas e Nozes

€ 8

A cozinha mediterrânica não é um regime
alimentar, é um estilo de vida.


