Menu de Jantar
Couvert; pão, manteiga, sugestão do Chefe 3.25

Entradas
Sopa do dia; sopa caseira servida com pão chapata. 4.00
Sopa do Mar; peixe e marisco. 7.50
Trio de Brusquetas; Salmão curado com molho mostarda e mel 11.50
Lulas com molho “Bloody Mary”
Cogumelos com alho e estragão
Bolinhos de peixe caseiros; molho agridoce. 8.50
Ceviche Equatoriano; camarão, polvo e pimentos mistos. 10.50
Amêijoas “Bulhão Pato”; vinho branco, alho e coentros. 16.50
Sandbanks Cocktail Camarão 11.50
Vieiras à Chefe; morcela, maça caramelizada e pesto cremoso. 16.50
Salada Tropical de Sapateira; manga, abacate 14.50
Camarão á “Sandbanks” Especial; Camarão Tigre (2und 10/15) em azeite, manteiga, alho,
coentros, gengibre, e raspa de laranja e lima 19.50

Peixe e Marisco
Linguini Camarão; Lima, coentros, gengibre e chili fresco. 18.50
Empada de Peixe e Marisco; coberta com puré de batata. 18.00
Arroz de Tamboril e Camarão 25.00 (1 pax)
Filete de Pregado; com puré, amêijoa e molho tomate. 26.50
Salmão grelhado; com espargos & arroz selvagem. 24.50
Lulas grelhados; batatas com alho e ervas e legumes 22.50
Sandbanks Trio de Mar; Polvo, amêijoas, camarão (16/20), batata doce e legumes 27.00
Filete de Robalo; batatas com alho e ervas e legumes 29.50

Peixe da Vitrine
Robalo grelhado 24.00

Dourada grelhada 24.00

Dispomos de outras variedades de peixe e marisco

€ kg

Todo o nosso peixe grelhado é acompanhado de legumes, batatas com alho e ervas

Todo o nosso marisco é vendido por Kg

Marisco

Descontos não são aplicáveis no marisco

O nosso marisco vivo encontra-se no aquário.
O marisco vivo pode levar cerca de 30-45 minutos a ser preparado
Camarão Tigre,

Sapateira,

Lagosta Grelhada,

Ostras (pre-encomenda)
Lagosta Thermidor

Pode encomendar diversos tipos de Peixe e Marisco para uma ocasião especial.
Por favor fale com o Chefe de sala para realizar a sua encomenda.
*24h de antecedência e com depósito.

Especialidades da Época no Sandbanks
Cataplana á Algarvia; Tradicional cataplana de peixe e marisco. 65.00
Polvo no forno; batatas novas a murro assadas e cenouras 52.00
Camarão á “Sandbanks” Especial; Camarão Tigre (4und 10/15) em azeite, manteiga, alho,
coentros, gengibre, e raspa de laranja e lima. Servido com arroz africano* 39.00

Os seguintes pratos são sujeitos á disponibilidade e recomendamos
a pre-encomenda para evitar desapontamentos.
(Estes pratos podem lever até 1hora de preparação.)

Robalo ou Dourada (€kg)
Escolha a sua preferencia:

Grelhado
ou
“No sal ao forno”
(servido com batatas novas no forno temperadas com alho, ervas aromáticas
e legumes cozidos a vapor)

ou

Ao forno
(com batatas assadas, alho, vinho branco, pimentos, cebola e coentros)

Carne
Costeletas de borrego;
Batata gratin, molho de vinho tinto e molho de hortelã 27.50
Lombo de Vaca;
Batatas fritas, molho de vinho tinto 29.00
Adicione camarão (10/15) 8.00
Perna de pato confit;
molho de gengibre, batata gratin, legumes asiáticos salteados 23.50
Escalope de peito frango grelhado;
servido com arroz selvagem e manteiga de alho e ervas 16.50

Pratos Vegetarianos

Legumes grelhados; Queijo com ervas, amêndoas tostadas e mel 13.50 V

Acompanhamentos
Puré de batata 3.50

Batatas novas assadas com
alho e ervas 3.50

*Arroz Africano 4.50

Arroz Basmatico 3.50

Batata Gratin 4.00

Salada Mista 5.00

Batatas Fritas 3.50
Arroz Selvagem 4.00
Salada Tomate e Cebola 4.00

Selecção de legumes ao vapor 4.00

** Alguns dos nossos pratos podem conter

frutos secos

**

Alguns dos nossos filetes de peixe podem conter espinhas.

Iva incluído á taxa em vigor. Lamentamos informar que não aceitamos Amex.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert,
pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este inutilizado.

Reservations Tel: 289 398 429 or 289 353 424
Email: sandbanksrestaurant@mail.telepac.pt
Website: www.sandbanks-algarve.com
www.facebook.com/sandbanksvdl

