
 Marcações  a té  às  11 :00h  /  Marcações  a té  às  17 :00h

           Reservas :  960 283 788

 

 

Couvert

Pão e azeitonas 3 €
Sopa do Dia

Creme de legumes do dia  3 €
Crocante de queijo com doce

Queijo de cabra envolto em massa

crocante e doce de abóbora  8 € 

Cogumelo Agrinho

Cogumelo recheado com alheira

vegetariana  10 €
Salada de Gambas

Refrescada com vinagrete de laranja

e mostarda  7,5 €
Trilogia de pasteis do Chef

A perfeição dos cogumelos, porco

preto e bacalhau  7 €

           Pratos de Peixe

Bacalhau do Chef 

Receita ancestral do nosso Chef, na

compilação do bacalhau e das

gambas  15 €
Peixe Assado no Forno

Receita típica e cuidada com o peixe

do nosso Atlântico  17 €

          Pratos de carne

Vitelinha do Gerês

Tenrinha, de comer "à colher"  18 €
Tornedó Agrinho

Grelhado e acompanhado pelo molho

de carne  19 €

        Opção Vegetariana  

Lasanha Vegetariana 

Sugestão do Chef envolvendo os

legumes da nossa horta  16 €

Legumes da nossa Horta 

Cortante de couve com molho de

francesinha vegetariano 15 €

Entradas

agrinho suites & spa

Almoço & Jantar
    12:30h às 15:00h & 19:30h às 21:00h  

Pratos  Pr incipais

Acompanhamentos  

               Pure de alho francês  2,5 €
                 Pure de batata doce  2,5 €
                 Batata a murro  2,5 €
                 Batata frita  2,5 €
               Legumes salteados  2,5 €
    

          Sugestão do Chef

                   Polvo ao alho 

   Tentáculo de polvo ao alho com        

batata doce crocante e grelos do

campo  23€
 

          Bochecha de Porco Preto

   Assada no forno a baixa

temperatura com batata assada e

castanhas  18€
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Almoço & Jantar
    13:30h às 15:30h & 19:30h às 21:00h  

Snacks 

Hambúrguer de Carne Minhota da

Serra do Gerês

Em companhia de Batata Frita  11 €

Sabores portugueses 

Baguette com chouriço, salsicha

fresca, linguiça e queijo com molho

de francesinha  9,5 €

Cachorro Agrinho

Onde os molhos do Chef fazem a

diferença  7 €

Sanduíche Club

O bacon, ovo cozido, alface e

maionese  7,5 €

Prego à Agrinho 

Prego no pão, bifinho de vitela da

região  8,5 €

Saladas 

Salada César

Frango grelhado com molho de

iogurte  9 €

Salada de Gambas

Refrescada com vinagrete de

mostarda e laranja  7,5 €
 

Cheesecake Americano
Acompanhado por doce de abóbora ou
morango  6 €

O chocolate e as texturas  
A perfeição do chocolate  6,5 €

Sobremesa do dia  4 €

Triologia de frutas  4,5 €

Sobremesas

Torrada  2,5 €

Tosta mista  4 € 

Mista da Casa  
Pão rústico e batata frita  6,5 €

Bar


