PIZZAS CLASSICAS
- Margherita - 8,50 Veggie
Molho de tomate pelado italiano, mozzarella fior di latte, manjericão

- Atum e CebolA - 10,90
Mozzarella fior de late, atum mediterrânico, azeitonas pretas da Ligúria, cebola salteada, alcaparras da Sicília

- Hawaii - 9,50
Molho de tomate pelado italiano, mozzarella fior di latte, fiambre Italiano, ananas fresco dos Açores

- Monchiquense - 12,50
Molho de tomate pelado italiano, mozzarella fior di latte, pimentos vermelhos grelhados, chouriço de Monchique

- Parmigiana - 9,90 Veggie
Mozzarella fior de latte, tomate cherry confit, beringela grelhada, parmesão Regiano dop 18 meses, Orégano, manjericão

- Burina - 11,90
Molho de tomate pelado italiano, mozzarella fior di latte, pancetta italiana, cogumelos gratinados, tomate cherry confit, cebola salteada

- Primavera - 12,90
Mozzarella fior di latte, tomate fresco, rúcula, presunto de Parma d.o.p.18 meses Parmesão regiano dop 18 meses, vinagre, pimenta rosa, azeite extra virgem

- Napoli in Puglia - 13,50
Molho de tomate pelado italiano, burrata pugliese, tomates cherry confit, Orégano, manjericão, anchovas do mar Cantábrico

-genovese - 11.50 Veggie
Mozzarella fior di latte, pesto caseiro, tomates cherry confit, manjericão, parmesão regiano dop 18 meses

- Bresaola - 13,00
Molho de tomate pelado italiano, mozzarella fior di latte, rúcula, bresaola de Valtellina IGP, parmesão DOP, 18 meses, tomate cherry confit

- D.O.C. - 11,90 Veggie
Molho de tomate pelado italiano, mozzarella de buffala Campania,tomate cherry confit, manjericão, azeite extra virgem.

- 4 queijos da Arte Bianca - 10,60 Veggie
Queijo scamorza, mozzarella fior di latte, Parmigiano Regiano DOP 18 meses, queijo Gorgonzola DOP, nata, pimenta preta, manjericão

- Diavola - 9,50
Mozzarella fior di latte, Molho de tomate pelado italiano, salame Napoli, Queijo scarmorza, pasta de nduja (picante)

- Capricciosa - 10,90
Molho de tomate pelado italiano, mozzarella, cogumelos frescos gratinados, alcachofras ao forno, azeitonas taggiasche de Ligúria, fiambre Italiano, ovo cozido

- 4 vegetais da Arte Bianca - 13,00 Veggie
Molho de tomate pelado italiano, mozzarella fior di latte, cogumelos frescos gratinados, curgetes, pimentos vermelhos, beringelas grelhadas, parmigiano regiano dop

- Marinara - 8,00 Vegan
Molho de tomate pelado italiano, alho, manjericao, Orégano, azeite extra virgem

- Napoli - 9,00
Molho de tomate pelado italiano, alho, oregano, azeite extra virgem, anchovas do mar Cantábrico, azeitonas taggiasche de Ligúria, alcaparras da Sicília

- Balsamica - 13.50

Burrata Pugliese, fiambre Italiano, mozzarella FIOR DI LATTE, tomates secos, manjericão, vinagre balsâmico

IVA incluído as taxas legais em vigor
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo couvert 3.90 euro, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado - N1 e n 3, artigo 135, decreto lei n 10/ 2015, 16 de janeiro

ARTE BIANCA

CUCINA ITALIANA

PARA COMEÇAR / COMPARTILHAR
- Focaccia alho – 4,50 Vegan

Tabua de enchidos e queijos – 20,00

Alho, azeite extra virgem, sal & alecrim

Seleção de quatro enchidos e queijos da Itália e Portugal

- Bruschetta clássica – 5,50 Vegan

Tabua de queijos – 9,50

Tomate fresco, azeite extra virgem, manjericão, alho

Seleção de três queijos de Itália e Portugal

- Legumes grelhados & bufala – 11,00 Veggie

Tabua de enchidos – 9,00

Beringelas, curgetes, cebola e pimentos grelhados com mozzarela de búfala dop

Seleção de três enchidos de Itália e Portugal

- Vegetais & tapenade – 6,50

- La burrata tomate - 8.00 Veggie

Vegetais frescos com molho de azeitona preta, anchovas e alcaparras,

Queijo Burrata, tomates cherry, tomates cherry confit, azeite extra Virgem

FOCACCIA RECHEIADA só para o almoço

Só para o almoço

- Vegetariana – 8,90 Veggie

- Parma – 12,30

- Mediterrânea – 11,80 Veggie

Mix de folhas, mozzarella fior di latte, pimentos

Mozarela Fior di latte campano

Beringela grelhada, mozarela búfala dop da

vermelhos grelhados, azeite taggiashe

Presunto de parma dop 18 meses

campana, manjericão

PIZZAS CONTEPORANEAS
Opção de massa sem glúten feita com farinha de arroz, batata e sarraceno - 1.90

- Burrata - 16,00
Burrata pugliese, presunto de parma DOP 18 meses, mozzarella fior di latte campano
- Metamorphose - 16,00 Vegan

Ragu de cogumelos mistos, folha de couve portuguesa e couve lombarda, creme de batata doce com baunilha, chalota, milho, hortelã, soja
- Amatriciana - 16,00

Molho Amatriciana, guanciale tostado, creme de pecorino romano, mozzarella fior di latte campano
- Algarve - 15,50 Veggie
Figos pretos do algarve com porto, creme de queijo serpa DOP, redução de vinho porto, mix de folhas, mozzarella fior di latte campano
- Bufalina - 16.00 Veggie

Molho de tomate pelado italiano, mozzarella di búfala campana dop em fatias, azeite extra virgem e manjericão fresco

PASTAS FRESCAS

SALADAS com focaccia

- Tortellacci robalo & pesto - 12,00

- Arte Bianca - 12,00

Pasta fresca de ovo recheada com robalo e creme de batata com pesto Genovese

Mix de folhas, presunto de Parma 18 meses, mozarela fresca, tomate cherry,

- MezzeLune cogumelos & queijo - 12,50 Veggie
Pasta fresca de ovo recheada com cogumelos, molho de queijo, noz e salsa

- Bigoli amatriciana - 12,50
Pasta fresca de ovo com molho amatriciana, guanciale, manjericão e parmesão

nozes, pecorino romano DOP, azeitonas pretas taggiashe de liguria

- Outono grelhados sazonais & folhas - 12,50 Veggie
Abóboras grelhadas, cebola, cenoura com folhas mistas, manjericão e burrata

- Salada Verde - 9,50 Vegan
Mix de folhas, tomate cherry, cebola branca, couve flor, azeitonas, cenoura

NOSSOS VINHOS
Como trabalhamos com pequenos produtores locais, talvez não tenhamos todos as opções de vinhos disponíveis. Por favor solicite ao nosso staff acerca da disponibilidade

Espumantes
Aphros Reserva /Branco/ Minho / 2015

Rosé
33,00€

Herdade dos Outeiros Altos / Alentejo / 2019

Loureiro

21,50€

Aragonez, Trincadeira, Touriga Nacional, Alfrocheiro & Tinta Caiada,

Quinta de Sant'Ana / Rosé / Lisboa / 2016

30,50€

Casa de Mouraz / Dao / 2019

Touriga Nacional

19,00€

Touriga-Nacional, Rufete, Baga, Tinta-Roriz & uvas indigenas

Branco

Tinto

Quinta dos Castelares / Douro / 2019 14,50€ / 3,50€ 12cl

Quinta dos Castelares / Douro / 2019 14,50€ / 3,50€.12CL

Codega do Larinho, Rabigato, Gouveio

Tinta Roriz, Touriga franca & Touriga nacional

Quinta da Palmirinha / Vinho Verde / Minho / 2019 22,50€

Casa de Mouraz / Dao / 2016

Loureiro / Sem sulfitos adicionados

Touriga-Nacional, Rufete, Baga, Tinta-Roriz & uvas indígenas

21,00€

Casa de Mouraz / Dao / 2019

19,50€

Casa de Mouraz / Chibu / Dao / 2019

23,50€

Casa de Mouraz / Dao / 2018

25,50€

Quinta de Sant'Ana / Lisboa / 2017

19,50€

Encruzado, Malvasia-Fina, Fernão-Pires & mais uvas indígenas

Seleção de mais de +20 tipos de uvas: 80% uvas roxas 20% uvas verdes

Encruzado

Quinta de Sant'Ana / Lisboa / 2019

Touriga nacional, merlot, aragonez

17,00€

Quinta de Sant'Ana / Lisboa / 2018

Fernão-Pires, verdelho

Quinta de Sant'Ana / Lisboa / 2019

Pinot noir

25,00€

Courelas da Torre / Alentejo / 2019

Sauvignon blanc

34,50€

Gouveio

Courelas da Torre Felisbela / Alentejo / 2019

18,00€

Herdade dos Outeiros Altos / Alentejo / 2019

19,00€

Aragonez, Trincadeira, Alfrocheiro

Courelas da Torre / Luminoso / Alentejo / 2019

28,50€

Herdade dos Outeiros Altos / Reserva / Alentejo / 2016 29,50€

Arinto, Fernão-Pires, Atão Vaz / orange wine / Sem sulfitos adicionados

Aragonez, Trincadeira, Alfrocheiro

Morgado do Quintao / Algarve / 2019

Morgado do Quintao / algarve / 2019

27,50€

Crato branco

Arinto, perrum / Vinho Laranja

26,50€

Castelao / Sem sulfitos adicionados

Arinto, Fernão Pires, Antão Vaz, Sauvignon blanc

Monte da castaleja / Algarve / 2019

18,00€

Alicante Bouschet, Trincadeira, Aragonez

Vale de Capucha Poço do Gado / Lisboa / 2017

Courelas da Torre / Alentejo / 2019

35,00€

27,50€

Negra Mole

37,50€

Monte da Casteleja Meia Praia / Algarve / 2019
Bastardo, Alfrocheiro

Monte da Casteleja / Algarve / 2018
Bastardo, Alfrocheiro

IVA incluído as taxas legais em vigor

37,50€

17,50€

ARTE BIANCA
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Nos vinhos portugueses naturais e nas cervejas artesanais, nós confiamos!

VINHOS NATURAIS E BIOLÓGICOS

CERVEJA ARTESANAL DE PRESSÃO E EM GARRAFA

Todos os nossos enólogos foram cuidadosamente selecionados

Para a nossa cerveja, escolhemos a Dois Corvos, uma cervejaria

seu respeito pelos princípios orgânicos/biologicos de

distintas cervejas artesanais.

em parceria com “The Organic Wine Collection” por conta de

familiar e 100% independente de Lisboa que produz genuínas e

vinicultura, pelo sua pegada biodinâmica e de baixa intervenção :
Pequenos produtores independentes / intervenção limitado

Dois corvos é conhecida pela sua ampla variedade de cervejas,

durante o processo de vinificação / respeito pela itengridade da

desde session IPA’s , Stouts complexas, ALE’s experimentais,

uva, safra, identidade e riqueza da terra / colheitas feitas à

às envelhecidas em barris

mão leveduras indígenas para a fermentação / Sem artifícios,
sem aditivos, e doses muito baixas de sulfitos adicionados...

NOSSAS CERVEJAS
Cervejas artesanais de pressão

Cervejas artesanais de garrafa

imperial / caneca

33cl

Pergunte a nossa equipe sobre a disponibilidade, obrigado.

- Avenida / blonde ale / 5% -

2,40€ / 4,60€

A Avenida é uma cerveja leve, fácil de beber, com um jogo entre o biscoito do
malte e a levedura alemã tipo Kölsch

- Prata / pilsner / 5% -

2,20€ / 4,20€

3,50€
4,00€

do mundo conhecido até então. A fronteira com o desconhecido encontrava-se

herbais com um amargor moderado e uma infinita sensação de satisfação.

então na Península Ibérica. Caramelo, chocolate, sabores torrados e notas de
fruta e suficientemente escura para te pôr uma nódoa na roupa.

2,80€ / 5,40€

Esta é uma cerveja com um aroma e sabor intensos a lúpulo, mas numa versão
com menos álcool, para beberes mais do que uma e poderes ir à sua vida
descansada. muito aromática, lembra maracujás e pêssegos

2,80€ / 5,40€

A Creature é frutada, sumarenta, aromática, cremosa, equilibrada, forte,
suave, pujante, delicada, e sobretudo feliz. Produzida com elevadas quantidades
de lúpulos americanos, maltes britânicos e água suave de Lisboa. E differente

dos outros IPA pelo seu baixo amargor, mas perfil aromático bastante intenso
.

- Matine / session ipa . 4,5%-

Finis Terrae, ou Finisterra, era o nome que os antigos romanos deram ao fim

Prata. Com uma sensação de boca bastante leve, apresenta subtis notas florais e

- Creature / ipa / 6,8% -

3,00€

- Finistera / imperial porter / 8,5% -

a Prata Pilsner, a nossa homenagem ao industrioso cavaleiro do Braço de

- Matine / session ipa / 4,5% -

- Prata / pilsner / 5% -

.

