Disponível das 12h - 18h

PETISCOS DE BAR
Sopa cremosa

SALADAS
€3.50

Elaborada com vegetais e finalizada com azeite.

Couvert

€3.00

Pão, chips de batata doce e cenoura.

Asas de frango picantes

€7.00

Fritas com molho sweet chilli.

Camarão salteado

Mistura de folhas jovens com tomate cereja, pedaços de ananás,
romã e kiwi, com vinagrete caseiro de maçã.

Presunto

€14.00

Presunto de cura 12 meses, mozarela fresca, rúcula, frutos secos,
e lascas de parmesão, com molho pesto.

Caesar de frango (ou salmão)
€13.00

Marinado com alho e ervas.

Tiras de frango

€14.00

VidaMar

€14.00

Alface, tomate cereja, ovo cozido, bacon, anchovas e pedaços
de peito de frango grelhado, com molho caesar.

€7.00

Panadas com cereais e maionese caseira de alho e lima.

Balde de gambas

€13.00

Cozidas inteiras e servidas frias com aioli.

Spring rolls e chamuças

€7.00

De vegetais com molho agridoce.

Bolinhas de alheira

€7.00

Fritas com chimichurri.

Batatas fritas

€5.00

GRELHA A CARVAO
Seleção das melhores carnes e peixe
do mercado.
Todos os dias, o nosso Chef seleciona as carnes e peixes mais frescos
pela manhã. Para saber o que temos disponível, por favor pergunte
a um dos empregados ou verifique a vitrine.

Com maionese caseira de alho.

SOBREMESAS

SANDUICHE

Todas as sandes incluem batatas fritas

Bocadillo de frango

€15.00

Pedaços de frango grelhado com aioli, cheddar, bacon, tomate e ovo cozido.

Wrap de salmão

€15.00

Salmão fumado norueguês, queijo creme, alface e chicória, ovo e pepino.

Ciabatta rústica

€14.00

Queijo brie, presunto, rúcula, relish de tomate assado e mel finalizado com pesto.

Sunset burguer

€17.00

200gr carne Black Angus, com queijo derretido, tomate, alface e molho Sunset.

Prego da vazia

€15.00

150gr de vazia argentina grelhada, barrado com manteiga de alho
e servido em carcaça de forno de lenha.

vidamaralgarve

€4.50

Georgecake
Bolo de coco com ananás grelhado e bola de gelado.

Mousse Chocolate

€4.50

Chocolate cremoso.

Chessecake de Lima

€4.50

Torta de queijo cremoso, lima e amêndoa.

Salada de Fruta

€4.00

Seleção de frutas da estação.
Em caso de alergia alimentar, existe uma ficha técnica com a descrição completa dos ingredientes
de cada prato. As bebidas alcoólicas têm 5cl por porção. Todos os preços em euros, com IVA incluído
à taxa legal em vigor. Nenhum prato ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for
solicitado pelo cliente ou se não for consumido. Dispomos de livro de reclamações na receção.
Aberto todos os dias (sujeito a alterações em função da meteorologia).

algarve.vidamarresorts.com

vidamaralgarve

