
 

东方快车
Expresso do Oriente

 85€ por pessoa 

Índia

KEEMA SAMOSA 脆皮三角饼
chamuça de cabra, caril 
e molho de iogurte e 
menta 

Japão

SASHIMI OU SUSHI 
MORIAWASE 刺身或寿司拼盘
variedade de sashimi 
ou sushi do dia

Vietname

Goi CUoN 越南春卷
rolo primavera de peixe e 
camarão, basílico, pepino 
e molho de amendoim

China

DIM SUM 点心
selecção do Chef

Coreia

DAKGANGJEONG 韩式炸鸡翅
asas de frango 
crocantes com molho 
coreano e sementes de 
sésamo

tailândia

PAD THAI KUNG/ GAI
泰式炒河粉/虾肉炒粉
massa de arroz salteada 
com ovo, camarão/ 
frango, cebolo, 
amendoim, rebentos de 
soja e tamarindo 

   

OSAKINI Choya  
champanhe Laurent 
Perrier Brut

JAPAN SENCHA GREEN TEA 
Origem: Encostas 
das Montanhas 
de Fujiyama (Japão) 
Ingredientes: Chá Verde

JAPAN SENCHA GREEN TEA 
Origem: Encostas 
das Montanhas 
de Fujiyama (Japão) 
Ingredientes: Chá Verde

PU-ERH Origem: China 
Ingredientes: Chá 
Pu-erh fermentado

JEJU soju, luxardo, 
xarope de pimentas, 
xarope de amêndoa 
e rosas e sumo de lima

VINHO VERDE 
Qta. de Azevedo 
Reserva

bebidasPratos

´      ^

Sobremesa

GELADO DE LEMONGRASS, GENGIBRE E MANJERICaO 
柠檬香草姜味紫苏冰淇淋

Ou

SAMOSA DE CHOCOLATE E CoCO 
巧克力椰子三角包

~

Caso não queira que o seu Expresso do Oriente 
venha acompanhado das bebidas seleccionadas 

pelo nosso Head Bartender, também tem 
a possibilidade de pedir apenas a selecção 

de pratos escolhida pelo nosso chef Luís Cardoso, 
sem bebidas incluídas. Essa opção 

tem o valor de 65€ por pessoa.

^



   
DIM SUM 点心 

 

JAPÃO

ROBATA WAGYU TO KINOKO 
和牛配蘑菇 
200gr de bife da vazia 
wagyu grelhado a carvão com molho 
ponzu de wasabi |  55,50€  

   

  

     

 

 

 

 

      

 

RENDANG DE WAGYU 仁当和牛肉 
Caril indonésio de wagyu  |  35,00€  

Indonésia

 

CHAMPANHE, LAVAGANTE E GAMBAS |  8,00€ 

香槟、龙虾和对虾点心

  

 

 

Património da cozinha cantonesa preparado 
como pequenas porções, servidas em cestos 
de vapor. Geralmente acompanha com chá.

TAILÂNDIA

PAD THAI KUNG/GAI
泰式炒河粉/虾肉炒粉
massa de arroz salteada com ovo, 
camarão/frango, cebolo, amendoim, 
rebentos de soja e tamarindo |  19,00€/18,00€ 

KEEMA SAMOSA  脆皮三角饼
chamuça de cabra, caril 
e molho de iogurte e menta  |  7,50€
 

Couvert asIATico |  2,50€
 

 

ÍNDIA

 

 

 

 
 

 

 
  

Cha Muc 鱼饼
tostas de choco com maionese, 
ovas de bacalhau e yuzu  |  9.50€ 

Vietname

PORCO DESFIADO, MOLHO DE FEIJaO
PRETO, COENTROS, PEPINO E AMENDOIM |  8,00€ 
碎猪肉、豆豉、芫荽、黄瓜和花生

WAGYU, AMENDOIM |  10,00€
和牛、花生 

GUA BAO 刈包

ENTRADAS 开胃菜

SOPAS 汤
TAILÂNDIA

TOM YUM KUNG/GAI 泰式虾肉/鸡肉酸辣汤 
sopa temperada com erva príncipe, 
lima kaffir, chili, cogumelos, camarão 
ou frango  |  13,00€ 

 
 

          
Vietname

PHO 河粉
sopa de massa de arroz e rabo de boi, aromatizada 
com lima e especiarias vietnamitas  |  14,50€  

 

 

Laos / Tailândia

TOM SAPP PED 泰式猪排汤 
Sopa de pato do Laos / Tailândia, 
com massa de arroz   |  18,00€  

 

 

Petisco típico das ruas de Taiwan, conhecido também 
como Bao. Trata-se de um pão em que o seu recheio 
é normalmente carne de porco cozida.

CARANGUEJO DE CASCA MOLE 
COM MAIONESE KIMCHI |  13,00€
软壳蟹配韩国泡菜酱包  

BARRIGA DE PORCO, MOLHO HOISIN,
COENTROS E COURATO |  8,50€ 
五花肉、海鲜酱、芫荽和猪皮  

CARIL MASSAMAN DE PATO 玛莎曼咖喱鸭 
Caril de peito de pato com batata doce, 
amendoim e canela  |  27,00€  

Tailândia

ARROZ DE JASMIM |  2,50€  

ARROZ GLUTINOSO |  2,50€ 

Acompanhamentos 配菜

香米

糯米
ARROZ FRITO |  3,00€ 

炒饭

KIMCHI 朝鲜泡菜 
pickles de couve, cenoura e nabo 

conservados em kimchi |  3,00€ 

主厨推荐菜品
RECOMENDAcoES DO CHEF~,

PaO CHINeS RECHEADO 
com PORCO E MEL              |  5,50€ 蜜汁肉包

^~

Dakgangjeong 韩式炸鸡翅 
Asas de frango com molho 
coreano e sementes de sésamo  |  8,00€ 

COREIA

UDANG SAMBAL 叁巴酱大虾
Sambal de camarão e amêijoas  |  18,00€     

Indonésia

 
 

 

  
TUNG TONG (Thai Money Bags) 金钱袋
Dim Sum frito de frango 
e castanha de água  |  9.50€ 

TAILÂNDIA

ROBATA NO HOTATE  炉端烧干贝
Robata de vieira selada em manteiga, 
cogumelos shimeji e molho nikiri  |  16,50€     

Japão

CARIL VERDE/VERMELHO 绿咖喱
caril de frango/peixe com leite 
de côco, manjericão, pimentos, 
lima kaffir e arroz Thai | 16,00€/17,00€ 

TAILÂNDIA

SHAOMAI DE FRANGO E VIEIRAS |  8.50€ 
鸡肉和扇贝舒脈

rolo primavera de peixe e camarão, pepino, 
basílico e molho de amendoim  |  9,50€ 

Vietname

Goi CUoN 越南春卷´

´

^

SOM TAM NEUA 青木瓜沙拉
salada de papaia verde com wagyu temperada 
com lima, amendoim e tomate cherry |  15,50€ 

TAILÂNDIA

 
ROBATA DE PEIXE 炉端烧鱼
Robata de peixe do dia com batata doce, 
pimentos e cogumelos shiitake  |  45,00€ 

Japão

~

^ ´

temos opções vegetarianas disponíveis


