Ce n t r a l
Ta l h o
R e s t a u r a n t e

Menu
` sico
ClAs

• Bife do Cortador
• Costeletão de Porco
• Bifinhos de Vitela
• Maminha Black Angus
• Segredos de Porco Preto
• Bifinhos de Frango
• Miminhos de carne de Vaca

Menu
Kobe

Escolha
uma opção
por pessoa

• Kobe Wagyu
.............

27,50 euros
p/pessoa

Inclui IVA à taxa em vigor

(carne de novilho picada c/ massa folhada caseira,
com espinafres, queijo e fiambre)

• Folhado de Frango

com molho de mostarda ou molho da casa (bechamel e ananás)

Menu
mat urado

• Hamburguer

(Consulte a opção vegetariana)

.............

22,50 euros
p/pessoa

Chulleton (com + 35 dias de maturação)
.............

Inclui IVA à taxa em vigor

32,50 euros
p/pessoa

facebook.com/talhocentralbarreiro/

@talhocentral_do_barreiro

www.talhocentral.pt

Inclui IVA à taxa em vigor

Qualquer dos menus inclui:
ENTRADAS
Pão
Azeitonas
Ovinhos de Codorniz
Manteiga com Ervas
Croquetes Premium
(100% carne de vaca)

BEBIDAS
Vinho da casa “Alcube” Tinto,
Branco e Rosé
Sangria Branca e Tinta,
Águas, Sumos
e Cervejas.

•
•
•

e raspas de chocolate)

Mousse de chocolate
CAFÉ

Tábua de Queijos ou Enchidos
•
•

SOBREMESAS (1 por pessoa)
Cheesecake de lima
Panacotta (com topping de morango)
Panacotta (com topping de caramelo

Bebidas incluídas mediante consumo moderado de alcool ( servidas até à sobremesa ).
As reservas de mesa e as presentes ementas são consideradas para grupos a partir de 10 adultos
( mediante reserva e disponibilidade ).
Crianças até 5 anos a refeição é grátis, usufruindo a criança da refeição dos adultos.
Crianças dos 6 anos aos 10 anos a refeição têm um desconto de 50%.
O valor cobrado no final, será igual ao número de pessoas indicadas no acto da reserva.
Rua Dr. Câmara Pestana 17A
2830-342 Barreiro
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talhocentraldobarreiro@gmail.com
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