Entradas
1) Mexilhões marinados £7.75
2) Sopa de cebola Francesa £5.75
3) Caldo Substancial de Frutos do mar £7.50
4) Sopa de batata acompanhada de Abobrinha mentolada £5.75
5) Camarões Rei inteiros grelhados em manteiga de alho £8.50
6) Camarões Rei, frios e descascados acompanhado de
2 maioneses £8.50
7) Pão de alho com azeitona, servido com anchova £4.75
8) Salada de queijo de cabra grelhado, temperada
com purê de feijão branco e alecrim £6.75
9) Porção de camarões ao creme indiano de caril £7.00
10) ½ Dúzia de Ostras servidas em meia concha £11.00
11) Salmão assado ao Loch Fynes Oak £7.75
12) Cogumelos grelhados ao alho £5.75
13) Filés crocantes de Tainha frita £8.00
14) Camarão Rei, Molusco Rei e
mexilhões cozidos ao alho e manteiga de limão £8.50
15) Travessa fria de Camarão Rei,
Salmão assado e Filés de sardinha marinados £8.50
16) Vieira Rei (tipo de molusco) tostado – preço de mercado
17) Lula fresca fritada com manteiga de limão, ervas e alho £8.50
18) ½ Caranguejo servido gelado ou grelhado com manteiga de alho £9.75
19) Salada decaranguejo selecionada a dedo £8.50
20) Bacalhau, Vieira (tipo de molusco) e Camarão Rei Tempurá £9.00
Por favor, deixe-nos saber de qualquer alergia que você possa ter.

Menu Principal
1) Linguado inteiro ao limão – preço de mercado
2) Linguado inteiro de Brixham - preço de mercado
3) Seabass Inteiro (peixe típico da região) – preço de mercado
4) Tainha vermelha Inteira - preço de mercado
5) Peixe John Dory Inteiro (peixe-galo) - preço de mercado
6) Asa de raia - preço de mercado
7) Tamboril assado ao pimentão preto e sal – preço de mercado
8) ½ ou inteiro Caranguejo Star Point, Lagosta local
servida fria ou com alho e limão - preço de mercado
9) Filé de Linguado, recheado com Salmão assado ou Camarões descascados e
assados servidos com molho de queijo £15.75
10) Salmão assado com suaves temperos marroquinos
e servido com Creme Fraiche acompanhado de Banana Chutney caseira £15.50
11) Tradicional Peixe com Batata-Frita £13.75
12) The Three Fillets Special. Uma versão mini
de 3 refeições apresentadas acima, preparadas cada uma como descrito,
Servidas em diferentes pratos £17.50
13) Moluscos Rei fatiados e cozidos com cogumelos,
vermute e Limão £19.50
14) Seleção de filés de peixe cozidos e servidos
em três mergulhos de massa de Tempurá £18.50
15) Bife de bacalhau grelhado ou assado com azeite, ervas e alho £18.50
16) Bife de bacalhau com Camarões Rei e Moluscos Tempurá £19.75
17) Bife de bacalhau com Camarões Thermidor £19.75
18) Filé de peixe grelhado ou com molho de
manteiga de limão ou tomates, manjericão e Azeite de Oliva £21.75
É incluso em todos os pratos, vegetais ou salada e uma porção de batatas.

