CAVE 23

Um lugar para gostos exuberantes onde muitas
convicções são desafiadas.
Rejeitamos cânones e apresentamos
combinações intrigantes e sabores invulgares.

~

A place of decadent and striking flavors where
pre-established ideals are challenged.
We discard food conventions presenting a hip
of intriguing food pairings with pungent taste.

MENU de DEGUSTAÇÃO
TASTING MENU

O menu de degustação que aqui apresentamos foi criado
para lhe oferecer múltiplas sensações orquestradas
numa história singular.
Acima de tudo, queremos proporcionar-lhe
uma experiência inesquecível — um cenário encantador,
vinhos surpreendentes e uma sequência de pratos que,
à medida que a noite vai avançando,
o irão deixar satisfeito, mas, ao mesmo tempo,
entusiasmado com o que ainda estará por vir.

~

The tasting menu we present here was designed to offer you
multiple sensations orchestrated in a unique history.
Each dish will be a surprise and as the evening progresses,
we intend to leave you satisfied but intrigued with the flavors
and textures are to come next.
Most of all, we want to give you an unforgettable experience
with an extraordinary setting, great wines and a lineup
of exciting courses.

À DESCOBERTA do CAVE 23
DISCOVERING CAVE 23

55,0

Não há espaço para dúvidas ou arrependimentos.
Inconformados e curiosos por natureza, procurámos causas
e emoções fora da zona de conforto, e essas vivências são o
impulso do propósito gastronómico do menu À Descoberta.
Porque apostámos e reinventámos, esta é uma viagem apenas
para indivíduos extraordinários com um espírito exuberante e
um coração audaz.
Convidamo-lo a descobrir o À Descoberta do Cave 23 –
uma jornada de 9 momentos que tem tanto de imprevisível
como de surpreendente.

~

There is no room for regrets.
We born travelers seeking for causes and emotions abroad
and those meaningful reasons are the drive of the culinary
purpose for the tasting menu we present now.
Because we had reinvented ourselves,
this is a journey of 9 moments only for extraordinary people
with prolific spirit and bold heart.
We invite you to join us in this unpredictable and surprising
menu – Discovering Cave 23.

MENU de VINHOS
WINE MENU

Para maximizar a sua experiência de degustação,
este menu é apenas servido a mesas completas.
In order to maximize your tasting experience,
this menu is served to complete tables only.

45,0

Preços em Euros.
IVA incluído à taxa legal em vigor.
Este estabelecimento tem Livro de Reclamações.
Lotação máxima de 30 Lugares.
Caso possua alguma alergia ou intolerância alimentar
por favor comunique ao nosso staff.

Prices in Euros.
VAT included at the legal rate.
This restaurant has Complaints Book.
Maximum capacity: 30 seats.
In case of any dietary restriction or allergy
please communicate it to our staff.

