
TAPAS E PINCHOS!
Para comer com as mãos

CROQUETA DE CERDO 32,00
Croqueta de porco, chutney de frutas da estação

GYRO GREGO   38,00
Pão pita, cordeiro desfiado, tzatziki e crispy de cebola

FALAFEL 32,00
Falafel, homus, berinjelas confit, saladinha de repolho

ARANCINI DE POLVO 38,00
Arancini de polvo, emulsão de queijo, pimenta dedo de moça e 

salsinha

Arancini de
Polvo

Pulpo a 
Barcelona



ENTRADAS
Para compartir

PÃO + MANTEIGA! 45,00
Pão Levain 48h com a degustação de manteigas da casa. Sabores: 

Beterraba defumada/limão siciliano/alho confit/caramelo 
salgado/chocolate

ANTIPASTI 108,00
Seleção das melhores charcutarias e queijos, picles, geleia e 

manteiga da casa e pães de fermentação natural

MELONE CON PROSCIUTTO  58,00
Melão orange, presunto cru, straciatella

HABIBI  42,00
Kibe cru, brunoise de cebola roxa e hortelã, crispy de cebola, 

coalhada e pão pita

GAMBAS AL AJILO 79,00
Oito unidades de camarão, alho, vinho branco e salsinha no fundo 

de camarão com torradinhas de pão Levain

PULPO A BARCELONA 92,00
Plancha de polvo, papas bravas e provençal

SALADAS

SALADA DO DIA 54,00
Todo dia muda e é excelente

GAMBAS 67,00
Folhas verdes, camarões grelhados, ricota temperada, vinagrete de

maçã verde, pimenta dedo de moça e coentro



MASSAS E ARROZES 
Os nossos pratos são feitos com preparações no dia, por tanto, em dias de casa cheia o tempo 

de preparo é de aproximadamente 45 minutos.

NOSSO CAPRESE 69,00
Sorpresine, straciatella, pesto Almería e tomate

ARROZ DE PATO 77,00
Pato Desfiado, paio, dedo de moça, alho-poró

NHOQUE MANTECATO 75,00
Nhoque de batata, azeite de Trufas, tomate seco Almería e cogumelos

RISOTTO ROSA  65,00
Arroz arbóreo, beterraba, queijo de cabra e picles de beterraba

FREGOLA CAIPIRA 72,00
Fregola, frango, telha de couve, linguicinha de porco e aioli de 

açafrão

FIDEUÁ 85,00
Massa capellini, camarões e aioli picante

RISOTTO CAMARÃO E BACON 85,00
Camarão e bacon defumado Leo Hamu

Nhoque 
Mantecato



PRINCIPAIS

Os nossos pratos são feitos com preparações no dia, por tanto, em dias de casa cheia o tempo 
de preparo é de aproximadamente 45 minutos.

CORDEIRO BEIRUTE 86,00
Pernil de cordeiro assado e desfiado, cuscuz, coalhada, salada 

fatouche e molho tahine

FILETTO DE MANZO 94,00
Tornedor de filé mignon, nhoque de batata, cebola confit e 

pangrattato de ervas

MILANESA ALMERÍA 86,00
Milanesa de mignon, passata fresca, straciatella e spaghetti ao 

limone

PULPO ALMERÍA 125,00
Polvo, homus, pink farofa, batatas, molho provençal e emulsão 

picante

BOUILLON DE PESCAD0 82,00
Peixe do dia, caldo estilo moqueca, banana da terra grelhada e 

croc de castanha

LEGUMES DO JARDIM 65,00
Homus, cogumelo, legumes em textura, crocante de baru e pães da 

casa *prato vegano

AL-BURGUER 49,00
Brioche da casa, provolone, crocante de jamón, rúcula, tomate seco 

Almería, aioli picante e papas Almería

ESPECIALES FIN DE SEMANA

ARROZ DE FRUTOS DEL MAR 169,00
Nossa versão da paella



ALMERÍA BAMBINO

FILÉ BAMBINO 48,00
Paillard de filé com spaguetti pomodoro ou na fonduta de parmesão

SPAGHETTI CRIANZA 40,00
Spaghetti com fonduta de parmesão ou molho pomodoro

SOBREMESAS

TAKE THE CANNOLI 34,00
Pistache, chocolate com laranha, framboesa e ricota com gotas de 

chocolate

CACAU³ 35,00
Crumble 100%, cremoso 70%, caramelo 50%, bolo denso 50%, sorvete 

28% e chantilly laranja 

PUDIM DE PISTACCHIO 35,00
Pistache, chantilly de laranja e tuile de castanha formam o melhor 

pudim 

SUSPIRO AMARILLO 34,00
Suspiro, creme patissière tonka, chantilly e coulis de frutas 

amarelas

MYKONOS  34,00
Iogurte grego, tangerina, honeycomb, bolo de amêndoas e  hortelã

FRUTAS DO PRINCIPE 28,00
Frutas do dia

TIRAMISSÚ 34,00
Mascarpone caseiro, biscoito savoiardi, café e licor



DRINKS AUTORAIS

BAIAE 38,00
Jhonnie walker black label, alga nori, simple syrup, suco de 

limão e tônica

BLINK  32,00
Pisco capel, xarope de maracujá com pimenta, sumo de limão e 

espuma de clara de ovo

ISTAMBUL  32,00
Rum havana club 3 anos, suco de melão, carpano dry, suco de limão 

siciliano e xarope de camomila

EL RASTRO 42,00
Gin tanqueray flor de sevilla, syrup orange blosson, suco de limao 

siciliano, agua tonica e perfume de tangerina

OLIVAE 32,00
Gin tanqueray, pepino, jerez fino, sumo de limão, simple syrup e 

agua tônica

GROTTA ROSSA 32,00
Rum havana 3 anos, xarope de maracujá com pimenta, angostura e 

suco de laranja

FAMÍLIA NEGRONI

NEGRONI 35,00
Gin Tanqueray, Campari, Cynar 70, twist de laranja

NEGRONI ENVELHECIDO 45,00
Gin Tanqueray, Campari, Cynar 70, twist de laranja, envelhecido em 

barril de carvalho francês

SBAGLIATO 38,00
Campari, Cynar 70, espumante brut, laranja baia

RABO DE GALO 38,00
Cachaça Weber Haus, vermouth de Jerez, manjericão e twist de 

laranja



GT ‘ S

GT CORSEGA 35,00
Gin Ivy, Laranja Bahia, água tônicas St.Pierre e Sálvia

GT SANTORINI 35,00
Gin Ivy, morangos,água tônica St.Pierre e twist de limão siciliano

GT SARDENHA 35,00
Gin beg modern & tropical, tangerina, água tônica St.Pierre e foha de 

louro

GT ALMERÍA 69,00
Gin Monkey, toranja, água tônica St.Pierre e noz moscada

DRINKS CLÁSSICOS

DRY MARTINI 32,00
Gin Tanqueray, Carpano Dry, azeitonas

COSMOPOLITAN 29,00
Vodka Minitry, xarope cramberry, suco de limão, licor Cointreau

APEROL SPRITZ 29,00
Aperol, espumante brut, água com gás, laranja baía

MOSCOW MULE 29,00
Vodka ministry, suco de limão, simple syrup, espuma de gengibre e 

hortelã * Opção sem espuma

OLD FASHIONED ENVELHECIDO 45,00
Bulleit Bourbon com infusão de laranja e baunilha, açucar mascavo, 

angostura bitters, envelhecido em barril de carvalho francês

CAIPIRINHA / CAIPIROSKA 29,00
Consultar frutas disponíveis



BLOODMARY 40,00
Vodka ministry, suco de tomate temperado, angostura

MOJITO 29,00
Rum Havana club 3 anos, suco de limão, hortelã, simple syrup, club 

soda

BOURBON LIMONADE 40,00
Bullet Bourbon, suco de limão, simple syrup, ginger beer e 

angostura

DRINKS SEM ÁLCOOL
*caso deseje adicionar álcool, a dose será cobrada a parte de acordo com a escolha

BATIDO DE UVA  22,00
Suco de uva verde, manjericão, leite de coco, simple syrup e suco 

de limão

MARMELLATA 22,00
Xarope de maracujá com dedo de moça, ginger beer, suco de limão e 

alecrim

GUAVA E PEPE 22,00
Xarope de goiaba, suco de laranja, suco de limão siciliano e 

tabasco

CERVEJAS E CHOPS

HEINEKEN 10,00

BADEN CRISTAL 25,00

BADEN IPA 25,00

EISENBAHN PILSEN 10,00

EISENBAHN PALE ALE 14,00

HEINEKEN 12,00



SOFT DRINKS

COCA-COLA 7,90

COCA-COLA ZERO 7,90

GUARANÁ 7,90

GUARANÁ ZERO 7,90

ÁGUA PRATA SEM GÁS 7,50

ÁGUA PRATA COM GÁS 7,50

ÁGUA TÔNICA PRATA 10,00

ÁGUA TÔNICA PRATA ZERO 10,00

CLUBE SODA PRATA 10,00

SAN PELLEGRINO 24,00

ÁGUA PANNA 24,00

SUCO DE UVA INTEGRAL 12,00

SUCO DE LARANJA 10,00

LIMONADA SUÍÇA 10,00

CAFÉ 7,90


