
Frescas ou gratinadas (6 unidades)

Frescas ou gratinadas (12 unidades)

Paella Marinera (3 pessoas)  
Arroz com açafrão espanhol, mariscos, cigalas, 
camarões, lulas, tiras de pimentões vermelhos  
e ervilhas frescas.

Paella Valenciana (3 pessoas) 
Arroz com açafrão espanhol, mariscos, cigalas, 
camarões, lulas, frangos com tiras de pimentões  
vermelhos e ervilhas frescas.

Peito de frango grelhado 
Molho mostarda com batata frita.

Filet mignon com molho roti  
e bacon, no barro com batatas  
na manteiga (2 pessoas)

com molho de tomates e batatas 
manteiga (2 pessoas)

Prime Rib Aragon corte Swift Black, 
acompanha batatas chips e arroz  
de brócolis (2 pessoas)

Cordeiro assado com cogumelos, 
batatas e espeto de legumes  
(3 pessoas)

Bacalhau à Lagareiro (2 pessoas)

Bacalhau Clássico (2 pessoas)

Bacalhau Nata (2 pessoas)

Grelhado com espeto de legumes 
Robalo, pescada amarela e linguado.

Camarões à provençal
De pato com chips de linguiça e cebola 
crocante (2 pessoas)

De polvo (2 pessoas) 

Negro com lula en su tinta (2 pessoas) 

Com frutos do mar e legumes (2 pessoas)

Penne mediterrâneo com mussarela 
de búfala e manjericão
Talharine com ragu de chistorra
Spaghetti com frutos do mar

Bola de sorvete
Frutas da estação
Chocolamour
Creme de papaia
Quitutes portugueses
Torta de Santiago
Crema catalana
Almendrado com calda de chocolate
Pudim frito
Churros com dulce de leche

Tasca de chorizzo, tomate 
cogumelos, cebola e ovo
Tasca de jamón com ovo, tomate, 
aspargos e cebola
Tortilhas de Batatas
Tortilhas de Chorizzo
Setas provençal 
Cogumelos e manteiga à provençal.

Alheira
Croquetas de jamón
Lula frita com maionese de alho
Bolinho de bacalhau crocante
Polvo à feira
Polvo Aragon com batatas
Gambas al ajillo 
Camarões salteados com alho.

Calamares en su tinta
Camarão com aspargos e cogumelos

Frango com bacon, abobrinha, 
cenoura e cebola roxa
Vegetariano 
Cenoura, cebola, berinjela, abobrinha, endívia  
e molho roquefort.

Carne, tomate e cebola
Lula inteira, aspargos e molho dijon
Atum selado (em cubos) com geleia 
de limão siciliano
Camarão, limão siciliano, cebola roxa 

Frescas (unidade)

Provençal (unidade)

Cigalas à provençal (lagostin 8 unidades)

Lagosta grelhada

Salada verde da estação
Salada Mediterrânea verde 
Tomatinhos e mussarela de búfala.

Salada verde com queijo de cabra 
Queijo de cabra e pimenta rosa.

Salada jamón 
Rúcula, nozes e jamón serrano.

Carpaccio de polvo
Salada Juliana 
Alface juliana, cenoura ralada, tomate, palmito, 
bacon, parmesão e batata palha.

Gaspacho 
Sopa fria de legumes típica espanhola.

Ceviche de peixe branco
Salada de frutos do mar 
Lula, polvo e camarão.

 

 

Buscamos  re fe rênc ias  no  passado , de  onde  se  o r ig inou  r iqu í s s imas  coz inhas  do  med i te r râneo  herdadas  a té  ho je ,  
em uma cu l iná r ia  ibé r i ca  mui to  ap rec iada . O  A ragon  é  uma  combinação  dos  va lo res  e  sabor  da  cu l iná r ia  da  Pen ínsu la 

Ibé r i ca , que  t raz pa ra  sua  mesa , em um ambiente  contag iante , um pedac inho  do  med i te r râneo  europeu .

Sanduíche de Pernil com mostarda 
dijon e pasta de queijo da casa
Sanduíche de Jamón e ovo caipira

 
com vinagrete de hortelã

JAMÓN FATIADO A MÃO
Serrano
Pata Negra
Prato de frios Serranos 
Acompanha pão com tomate.

Prato de frios Ibéricos 
Acompanha pão com tomate.

Queijo Manchego (100g)


