
Será que a Rainha Maria I aprovaria?

Texturas de tomate, folhas, manjericão,
redução de balsâmico
e azeitonas.

À la carte
Entradas

Beet and Cheddar
Um queijo criado no Século XII

e que se aprimora com o passar dos tempos.

Creme gelado de beterraba com balsâmico,
cenoura e beterraba cozidas em baixa temperatura,

minifolhas e creme de queijo cheddar.

Bloody Mary

Este blend histórico não se resume
apenas para o chá das cinco.

Tartar de salmão curado no chá Earl Grey,
tartar de tomate e tuile de beterraba.

Salmon & Earl Grey

Bangers and Mash
Este famoso prato guarda

uma história explosiva.

Linguiça de ervas finas especiais,
creme de cebola, redução de vinho do porto

e azeite de pimenta calabresa.

Um clássico inglês de uma forma inusitada.

Peixe branco, textura de batata inglesa
e molho cambuci.

Fish and Chips

A pérola da Costa Inglesa e todo seu frescor

Ostras frescas de Santa Catarina,
vinagrete de flores e creme de
frutas da estação. 

Ostras

58 56

52 52

55 58



Principais

Sobremesas

Salmon Classic
O salmão e as férias da realeza britânica.

Salmão, arroz negro, creme de tomilho,
cogumelo paris fresco e pimenta rosa.

Uma homenagem ao comandante britânico
que derrotou Napoleão Bonaparte.

Beef Wellington, espuma de queijo,
demi glace e acelga.

Beef Wellington
A genética britânica proporciona

uma das melhores carnes do mundo.

Corte selecionado de Angus Britânico,
mousseline de couve flor, farofa crocante,

bacon caramelizado, molho demi glace
e picles de cebola.

George Steak

Polvo do Rei
A aproximação de ingredientes do
cotidiano inglês com o mar.

Polvo, molho romesco, maionese de ostra,
batata ao murro temperada com
azeite de ervas e especiarias,
finalizada com sal defumado.

A mesma receita há 250 anos, responsável por
80% do consumo de cerveja preta no mundo.

Magret de pato, purê de avelã,
melaço de cerveja preta, mirtilos frescos

e avelãs tostadas.

Duck Magret
O sabor inconfundível do molho gravy britânico
e a maciez do lombo de cordeiro.

Lombo de cordeiro, purê de batatas
com queijo, molho gravy e aspargos.

Lamb

Pineapple & Earl Grey
Um chá que possui o selo de qualidade

da Rainha Elizabeth II só poderia ser o melhor do mundo.

Abacaxi em baixa temperatura,
sorvete de Earl Grey, e crocante de pistache.

Qual o segredo da longevidade de uma rainha?

Torta de sorvete italiano extra black recheado
com doce de leite e texturas de caramelo.

Elizabeth Ice Cream
A fruta preferida da Rainha Elizabeth II.

Infusão de morango,
espuma de iogurte de queijo de ovelha

e suspiros.

Strawberry of the Queen

123 118

134 115

115 129

38 38

38




