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BEM-VINDO AO FORA DE PÉ
Junto à baía de Cascais ao lado do
aclamado e afamado O Pescador
nasceu o Fora de Pé. Os melhores
peixes e mariscos vivos chegam à sua
mesa diariamente com um verdadeiro
sabor a mar. Num ambiente “trendy”
com uma cozinha ousada - fora de pé.
Experimente.
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COZINHA
A criatividade e a ousadia aliadas aos
melhores ingredientes, do campo e do
mar da nossa costa, resultam numa
constante criação de novos sabores.
Experiências que nos surpreendem
em cada dia que nos sentamos à mesa
do Fora de Pé e às quais apetece voltar
assim que nos levantamos.
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VINHOS
Uma carta seleccionada por quem
conhece bem o que de melhor se
produz em Portugal e lá fora. Uma
oferta com propostas bem conhecidas
e excelentes sugestões que ainda
permanecem no segredo dos deuses.
E porque não um Champagne
ou um espumante? Peça um copo.
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CAPACIDADE
De linhas modernas e materias nobres
o Fora de Pé é um espaço amplamente
aberto, de fora para dentro
e de dentro para fora.
Capacidade Interior - 60 pessoas
Capacidade Esplanada - 60 pessoas
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CONDIÇÕES
• Enviar e-mail a solicitar reserva
com Nome de Grupo, Data, Número
de Pessoas e Ementa escolhida.
• Para que a RESERVA se confirme,
condições a combinar.
• O Número de Pessoas e Ementa
poderão ser alterados até 3 dias
antes do Evento.
Caso haja alteração do Número
de Pessoas será facturado o Número
de Pessoas confirmadas
no acto da Reserva.
Em caso de CANCELAMENTO.
Sinal de 30% será DEVOLVIDO
se o mesmo for efectuado
1 SEMANA ANTES.
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HORÁRIO / CONTACTOS
Aberto de terça a domingo.
Segunda está encerrado.
Rua das Flores, 10-A
2750-348 Cascais
+351 214 830 830
reserva@foradepe.com
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MENU 1
Welcome Drink
Martini Bianco cocktail / Porto seco
Couvert
Sortido de pão, azeite do Esporão,
azeitonas temperadas
e Paté de Marisco
Entradas
Carpaccio de Atum em salpicado
de cebolinho e flor de sal
Prato
Filetes de Espada do anzol c/Laranja,
gengibre e arroz de coentros
Sobremesa
Arroz doce com aroma das Índias
/ Mousse de chocolate e café
com abacaxi em hortelã
Bebidas
Vinho Branco Utopia Douro,
Verde Pluma Monção, Tinto Valcatrina
(Alentejo), Cerveja, Refrigerantes,
Águas e Café ou Chá

Marisco | Peixe | Vinhos

MENU 2
Welcome Drink
Porto seco Qt. Do Noval
/ Martini Bianco cocktail
Couvert
Sortido de pão, azeite Esporão
e azeitonas temperadas
Entradas
Paté de Marisco, Tártaro de Atum
de Sesimbra c/abacate
em vinagrete de lima
Prato
Tornedó do lombo, Tamboril fresco
com molho três cogumelos e arroz basmaty
com amêndoas
Sobremesa
Tarte de Manga / Mousse de chocolate
e café com abacaxi em hortelã
Bebidas
Vinho Branco Utopia Douro,
Verde Pluma Monção, Tinto Valcatrina
(Alentejo), Cerveja, Refrigerantes,
Águas e Café ou Chá
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MENU 3
Welcome Drink
Flut de espumante Calçada
/ Martini Bianco cocktail
Couvert
Sortido de pão, azeite Esporão
e azeitonas temperadas
Entradas
Tártaro de garoupa e corvina com manga
Prato
Travessa do Mar grelhada mista com marisco
gambas, mexilhão e lingueirão, linguado,
robalo, dourada, atum e pregado
Sobremesa
Cheesecake de lima / Gelado de gengibre
com frutos vermelhos
Bebidas
Vinho Branco Q. do Cidrô Chardonnay,
Verde alvarinho varanda do Conde, Tinto Q.
de Porrais (Douro), Cerveja, Refrigerantes,
Águas e Café ou Chá.

Marisco | Peixe | Vinhos

MENU 4
Welcome Drink
Porto seco Qt. Do Noval
/ Flut de espumante Calçada
Couvert
Sortido de pão, azeite Esporão
e azeitonas temperadas
Entradas
Ceviche de lulas, polvo e robalo com
malaguetas e ovas de peixe
Prato
Grande Mariscada lavagante ostras, gambas,
sapateira, camarão da pedra, mexilhão,
lingueirão e berbigão e sapateira na casca
ou
Grande Parrilhada de Mariscos lagosta
ostras, gambas, gamba tigre, carabineiros
mexilhão, lingueirão
Sobremesa
Salada de frutos vermelhos com gelado
de baunilha ou Arroz doce das Índias
Bebidas
Vinho Branco Q. do Cidrô Chardonnay, Verde
alvarinho varanda do Conde, Tinto Q. de
Porrais ( Douro), Cerveja, Refrigerantes,
Águas e Café ou Chá.

