
65€* / 70€  P/PAX
* ao Sábado das 19h às 22h.

40€* / 45€  P/PAX
* ao Sábado das 19h às 22h.

27.50€* / 35€  P/PAX
* ao Sábado das 19h às 22h.

MENU GOLD
JANTAR & ESPECTÁCULO

Menus podem ser alteradas sem aviso prévio. IVA incluído CAUÇÃO: Devido à grande afluência de clientes e porque há clientes que reservam e não comparecem, vemo-nos obrigados a solicitar um pagamento antecipado (caução) que será descontado no valor final do Jantar.  

PORTO  Rua Gonçalo Cristóvão n.º 198   
LISBOA  Av. António Augusto Aguiar 88A   

www.restaurante-lingerie.com   
TEL 91 567 24 50

Preliminares 
Queijo Marinado, folhadinhos de alheira, 

o nosso patê de atum, azeitonas e pão erótico

Vias de facto

Gostas pouco gostas
Bolo de chocolate com coulis de frutos silvestres 

ou Rabanadas

Bebidas
1 garrafa vinho por pessoa. (Branco, tinto ou Rosé) ou 

3 cervejas por pessoa. Água, refrigerantes e café à descrição.
*Outras bebidas serão facturadas à parte.
*Outros vinhos, paga a diferença de valor.

Opção 3  
Queca Italiana

Pasta penne com molho de tomate,  basílico e 
queijo parmesão 

(vegetariano)

Opção 4  
Orgasmo Tântrico

Cuscus marroquino com legumes e uvas passas 
(vegetariano/Vegan)

Welcome Drink
1 Copo de Lingerie Sparkling ou Mimosa

Opção 1  
Grelo da Maria Transmontana 

Lombo de bacalhau com crosta de broa servido com 
batata e grelos

Opção 2  
Caprichos de Uma Vaca

Bife da vazia com molho pimenta, servido com 
batata assada e legumes da época

MENU PREMIER
JANTAR & ESPECTÁCULO

Bebidas à descrição
Vinho da casa (Branco, tinto Cadão reserva ou Rosé)  
cerveja, Lingerie Sparkling, agua, refrigerantes e café 

*Outras bebidas serão facturadas à parte.
*Outros vinhos, paga a diferença de valor.

Opção 2
Grelo da Maria Transmontana 

Lombo de bacalhau com crosta de broa 
servido com batata e grelos

Preliminares 
Queijo Marinado, folhadinhos de alheira, 

o nosso patê de atum, azeitonas e pão erótico

Vias de facto

Gostas pouco gostas
Bolo de chocolate com coulis de frutos silvestres 

ou Rabanadas

Opção 4
Orgasmo na Horta

Tagliatelle com cogumelos frescos e ratatouille, 
coentros e molho caril

 (vegetariano)

Opção 5
Orgasmo Tântrico

Cuscus marroquino com legumes e uvas passas 
(vegetariano/Vegan)

Welcome Drink
1 Copo de Lingerie Sparkling ou Mimosa

Opção 1
69 Italiano

Linguini Nero, com gambas e pimenta rosa

Opção 3
Viúva insaciável

Lombo de boi com molho pimenta servido com batata 
assada e legumes

Preliminares 
Queijo Marinado, folhadinhos de alheira, 

o nosso patê de atum, azeitonas e pão erótico

Vias de facto

Gostas pouco gostas
Bolo de chocolate com coulis de frutos silvestres 

ou Rabanadas

Bebidas
1 garrafa vinho para 2 pessoas. (Branco, tinto ou Rosé)
1 Grf agua s/gás 75cl p/ 2 pessoas, refrigerantes e café

*Outras bebidas serão facturadas à parte.
*Outros vinhos, paga a diferença de valor.

Opção 1
Arrepio na espinha

Bacalhau aromatizado em cama de puré de batata 
e tomate cherry

Opção 2
Orgia na Quinta

Peito Peru enrolado em bacon com molho mostarda 
à antiga servido com batata assada 

Opção 3
Orgasmo Tântrico

Cuscus marroquino com legumes e uvas passas 
(vegetariano/Vegan)

Welcome Drink
1 Copo de Lingerie Sparkling ou Mimosa

MENU SILVER
ESPECIAL NATAL

JANTAR & ESPECTÁCULO Mesa Privilegiada 


