
Uma abordagem contemporânea e criativa da cozinha portuguesa, que incorpora os

produtos, os ingredientes e as tradições da região do Oeste e, que acompanhe os

ritmos do ano, estação a estação.

Foi este o espírito que norteou o Chef Luís Correia e a sua equipa no desenvolvimento da carta do

Emprata, uma carta que pretende valorizar o que de melhor se produz na nossa região. A

influência do Atlântico e a temperatura amena do Verão fazem com que aqui se consigam obter

produtos de superior qualidade, reconhecidos em todo o mundo. Não é por acaso que mais de

metade da produção nacional de hortícolas tem a sua origem na região Oeste do nosso país.



Couvert

Sortido de Pães, Manteiga, Azeite e Vinagre 3.50 €

Entradas

Foie Gras, Ginjas de Óbidos, Ruibarbo e Folhas Crocantes 18.50 €

Queijo da Maçussa, Pera Rocha do Oeste e Figo Pingo de Mel 16.00 €

Ceviche de Peixe da Lota, Chícharo e Citrinos 16.00 €

Creme de batata-doce, Cavala braseada e escabeche (opção vege sem 

cavala)
10.50 €

Cremoso de Bacalhau e Limão de Mafra 12.50 €

Pratos Principais

Pregado, Risotto Negro de Bivalves da Lagoa de Óbidos e Gambinha do 

Atlântico
29.00 €

Polvo de Peniche, Feijoada Branca e Agrião da Ribeira 24.00 €

Lombo de Bacalhau, Ervilhas, Pancetta e Ovo 63 Graus 26.50 €

Barriga de Leitão, Aipo, Coração Alface e Alho Negro 28.50 €

Pato, Texturas de Milho e Ginjas 29.50 €

Codorniz do Landal, Tupinambor e Vieiras Caramelizadas 27.50 €

Arbório de Cogumelos, Emulsão de Queijo da Ilha e Óleo cde Trufa 16.00 €

Crocante de Tofu, Aipo, e Alface Grelhada 16.00 €

Sobremesas

Ode à Cornucópia de Alcobaça 7.50 €

Chocolate, Ginjas, Ginjinha d’Óbidos e Nata Fresca 10.50 €

Pêssegos do Oeste, Iogurte Artesanal e Especiarias 9.50 €

Queijos Flor do Vale, Compota de Abóbora e Noz 12.00 €

Se tiver algum problema relacionado com alergias alimentares, por favor alerte o seu empregado de mesa antes de fazer o seu pedido.

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.

Preços em Euros com IVA à taxa legal em vigor.

Este estabelecimento dispões de livro de reclamações.


