OUTROS RESTAURANTES
DO CHEF JOSÉ AVILLEZ
BELCANTO
Distinguido com duas estrelas Michelin
e considerado um dos 50 melhores restaurantes do mundo
pela prestigiada “The World’s 50 Best Restaurants”,
o Belcanto de José Avillez oferece uma cozinha portuguesa revisitada.
No Chiado, Lisboa.
belcanto.pt —
belcanto_joseavillez

ENCANTO
Um espaço encantado de alta-cozinha
onde as estrelas são os vegetais.
No Chiado, Lisboa.
encanto_joseavillez
encantojoseavillez.pt —

BAIRRO DO AVILLEZ
Um bairro atipicamente português onde encontra
uma Taberna surpreendente para quem gosta de comer bem,
o Páteo mais espectacular da cidade, onde o marisco e o peixe são reis,
o Mini Bar, o restaurante e bar gastronómico
onde a música tem lugar de destaque, e a Pizzaria Lisboa.
No Chiado, Lisboa.
bairrodoavillez.pt —
bairrodoavillez

CANTINHO DO AVILLEZ
Cozinha portuguesa com influência de viagens.
No Chiado, Parque das Nações, Cascais e Porto.
cantinhodoavillez.pt —
cantinho_do_avillez

TASCA - DUBAI
É o primeiro projecto de restauração internacional de José Avillez.
A Tasca propõe uma carta de sabores portugueses
com um toque contemporâneo.
No Hotel Mandarin Oriental Jumeira, Dubai, Emirados Árabes Unidos.
mandarinoriental.com/tasca —
tascadubai

Couvert 4€ [por pessoa]
Manteiga trufada, húmus de tremoço, azeitonas,
broa de milho e pão Algarvio
Selecção de entradas para mesa completa 25€ [por pessoa]
Caso prefira, em vez de escolher as entradas à carta,
poderemos servir uma selecção de entradas à nossa escolha,
a mesas completas, de 2 a 10 pessoas.

CRUS E MARINADOS
Cone crocante de atum, marinada picante 12€
Cone de tártaro de vaca e trufa 12€
Tiradito de corvina da nossa costa 15€
Tiradito Nikkei de atum do Algarve 15€

SUSHI DA TASCA
Triologia de nigiri 20€
Carabineiro, coral das cabeças e yuzu
Toro de atum do Algarve com caviar
Wagyu braseado, ponzu e trufa
Duo de gunkan 15€
Wagyu, ovo codorniz e trufa
Atum, soja picante, miso, cebolinho e lima

SALADAS E GASPACHO
Burrata, pesto, folhas e vinagreta de morango 20€
Salada de carpaccio trufado com parmesão 20€
Salada César com gambas e abacate 20€
Salada de alface coração, feta, tomate, azeitonas,
cebola roxa e orégãos 15€
Gaspacho de cerejas com presunto 10€

ENTRADAS QUENTES
Croquetes com mostarda trufada 8€
Bacalhau em tempura, limão e ovas de truta 10€
Gambas com molho de moqueca e lima 15€
Ovos estrelados com molho do bife 10€

PRATOS PRINCIPAIS
VEGETARIANOS
Caril de legumes nas brasas com arroz basmati 25€
Risotto de cogumelos 25€
Nazi goreng de vegetais com ovo a cavalo 25€
Linguini trufado com parmesão 25€
PEIXES E MARISCOS
Atum braseado, espargos, milhos e romesco 35€
Polvo, migas soltas, pack choi e kimchi 35€
Robalo braseado, legumes e manjericão 35€
Camarão tigre com linguini trufado 50 €
Arroz de carabineiro, caranguejo e amêijoas 65€
CARNES
Frango piri-kimchi com batatas fritas 25€
Hambúrguer DOP com cebolada e foie gras 25€
Plumas Maldonado, arroz biro biro, feijão preto 28€
Bife do lombo, molho à café e batata frita 35€
Lombinho de vitela, amêijoas, alho e coentros 35€
Entrecôte de wagyu nº 7 com batata trufada 75€

SOBREMESAS
“Tangerina” 12€
Bolo de chocolate da Tasca 9€
Avelã3 8€
Toucinho-do-céu e sorvete de framboesa 8€
Sorvete de limão, manjericão e vodka 8€
Manga | Framboesas 7€
Gelados & Sorvetes (bola) 3,5€
”MezzA” de sobremesas, seleção das nossas sobremesas 20€

contém glúten

contém frutos de casca rija

contém mariscos e moluscos

vegetariano

A Tasca não garante que os alimentos servidos não tenham entrado em contacto com potenciais alergénios.
Lotacão: 160 lugares — Iva incluído a taxa legal em vigor. Este estabelecimento tem livro de reclamacões.
Grupo José Avillez, S.A. — NIF: 509 311 865 — Rua Nova da Trindade, n. 18, 1.o andar, 1200-303 Lisboa

