
Carnes Grelhadas
Nossa carne é importada exclusivamente para vocês, queridos clientes do Toro Dorado

€ 6.00Bacardi
€ 7.00Captain Morgan
€ 7.50Havana 7 anos

€ 24.75Zacapa Centenario X.O.
€ 6.00Malibu

Rums

€ 7.50Armagnac V.S.O.P.
€ 32.50Armagnac Vaghi Bas 1977

€ 7.50Calvados Boulard V.S.O.P.
€ 19.75Calvados Lauriston 1992

€ 8.50Remy Martin V.S.O.P.
€ 9.75Hennessy V.S.O.P.

€ 37.75Remy Martin X.O.
€ 39.75Hennessy X.O.
€ 42.50Meukow Extra

€ 149.50Hennessy Paradis
€ 249.50Louis XIII

Conhaques

€ 6.50Amaretto Disaronno
€ 6.50Baileys
€ 6.50D.O.M. Bénédictine
€ 6.50Drambuie
€ 6.50Sambuca
€ 6.50Frangelico
€ 6.50Limoncello
€ 6.50Licor 43
€ 6.50Ramazotti
€ 6.50Tia Maria
€ 6.50Grand Marnier Rouge

€ 17.50Grand Marnier Cuvee Du 100Re
€ 37.50Grand Marnier Cent Cinquantenaire

Licores

€ 6.50Averna
€ 6.50Fernet - Branca
€ 6.00Jägermeister
€ 6.00Campari
€ 6.00Aperol

Bitters

€ 6.00Martini Bianco / Rosso / Extra Dry
€ 6.00Sherry Medium / Dry

€ 10.50Port Taylor's 10 Anos Tawny

Coquetéis

€ 7.50Grappa Poli Dry / Oro
€ 12.50Grappa Acqua di Gori
€ 29.75Grappa Adagio

Grappas

€ 6.50Bushmills 10 anos
€ 7.75Connemara
€ 6.50Jameson
€ 6.50Four Roses
€ 6.50Jack Daniel’s
€ 7.50Wild Turkey 8 anos
€ 9.00Canadian Club 12 anos
€ 7.50Crown Royal
€ 7.50Aberlour 10 anos

€ 13.50Aberlour 16 anos
€ 16.50Aberlour A’bunadh

€ 6.50Ballantine’s
€ 16.50Balvenie 14 anos

€ 7.50Chivas Regal 12 anos
€ 14.50Chivas Regal 18 anos
€ 28.75Chivas Regal 21 anos
€ 54.75Chivas Regal 25 anos
€ 10.50Dalmore 12 anos

€ 8.00Dimple
€ 6.50Famous Grouse
€ 8.50Glenfiddich 12 anos

€ 21.00Glenfiddich 18 anos
€ 41.00Glenfiddich 21 anos
€ 22.50Glenmorangie 18 anos

€ 179.00Glenmorangie 25 anos
€ 30.50Highland Park 18 anos

€ 9.75Johnnie Walker Green Label
€ 10.50Johnnie Walker Gold Label
€ 39.50Johnnie Walker Blue Label
€ 94.50King George V
€ 14.50Lagavulin 16 anos
€ 11.50Macallan Gold
€ 13.50Macallan Amber
€ 47.50Macallan Ruby
€ 22.50Hakushu

€ 224.00Yamazaki 18 anos
€ 22.50Yamazaki single malt
€ 20.00The Hakushu Single malt

€ 8.50Talisker Skye
€ 7.50Royal Lochnagar

Whiskeys
€ 6.50Stolichnaya
€ 8.75Belvedere
€ 9.75Grey Goose
€ 8.50Ciroc

€ 12.50Kauffman
€ 14.75Stolichnaya Elit
€ 19.75Beluga Gold line

Vodkas

€ 5.00Jonge Jenever
€ 6.00Oude Jenever
€ 7.50Bombay Sapphire Gin
€ 8.50Tanqueray’s Gin Ten
€ 9.50Hendrick's Gin
€ 6.50Pernod
€ 6.50Jose Cuervo Silver
€ 7.50Jose Cuervo Especial Gold

€ 14.75Patrón Reposado
€ 39.75Patrón Gran Platinum

Importadas

Nós oferecemos uma grande diversidade de carnes 100% pura, vindas da 
Argentina, Canadá, Japão, Escócia e Nova Zelândia.
Os bifes do Toro Dorado são temperados com azeite de oliva extra virgem 
exclusivo e sal marinho. Nós utilizamos ingredientes orgânicos 100% puros 
e cuidadosamente selecionados para criar o seu sabor favorito.

Escolha entre nossa seleção de classe mundial:

Premium Black Label Argentino
Saboreie uma deliciosa carne (fresca e refrigerada- não são congelada) de 
excelente qualidade de bois 100% alimentados por relva e que contém os 
saudáveis ácidos graxos ômega 3 e não contribui para o aumento de coles-
terol em seres humanos. Esta carne é importada de pastagens férteis nos 
Pampas onde o boi leva uma vida tranquila. A carne é maravilhosamente 
macia, oferecendo também grandes benefícios para a saúde por ser rica em 
ácidos ômega 3 e 6. Quando adicionamos o processo de preparação do Toro 
Dorado para esta já especial carne Argentina, podes ter certeza de que o 
resultado será algo incrível. Experimente-a – irás se lembrar desta sensação 
por um longo tempo!

Heritage Angus Canadense
Com muitas pequenos ranchos existentes em Alberta, os produtores 
prestam muita atenção para garantir que a agricultura e a natureza 
trabalhem juntas em equilíbrio. Suas pastagens e florestas alimentam o 
melhor gado Angus e eles se orgulham de criá-los "à moda antiga" - sem o 
uso de hormônios, antibióticos e / ou qualquer subproduto animal.

Bisão das Planícies Canadenses
Nos dias de hoje, mais do que nunca, um número crescente de pessoas está 
experimentando a riqueza da carne do bisão. É a escolha certa de quem 
quer um sabor rico e nutritivo, e uma carne incrivelmente macia, densa e 
magra. Ela possui um sabor mais rico, e mais adocicado do que a carne de 
boi. Trate o teu corpo de uma forma saudável com essa carne, que fornecerá 
uma dose de pura proteína magra, além de ferro e zinco.

Bife Japonês com selo "Kobe"
Nós temos orgulho de servir a carne mais deliciosa e exclusiva da terra: "A 
Carne do Imperador". As nossas marcas exclusivas, Royal Wagyu BMS 8-9 e 
a Top Royal Wagyu BMS 10-11-12, são importadas diretamente do Japão. É 
um produto de luxo que é vendido por série. Cada série possui um 
passaporte único com a sua identidade original e o grau de marmoreio. O 
Toro Dorado tem um grande orgulho em servir esta carne excepcional, o 
epítome da excelência.

Mathers Black Gold Escocês
A Mathers Black Gold é uma carne de qualidade criada nos pastos verde-
jantes do condado de Aberdeen e no nordeste da Escócia. Apenas os 
melhores gados de genuína origem escocesa são elegíveis. Os bois são 
alimetados com capim e após o abate toda a carne é seca, envelhecida e 
amadurecida no osso durante 28 dias, obtendo com isso um melhor sabor, 
ternura consistente e suculência,  possuindo com isso um sabor diferencia-
do. O Envelhecimento a seco é o ' antigo método' de envelhecimento de 
carne, que tornou-se raro devido à onerosidade. Em vez de deixar a carne 
em um saco selado a vácuo, a carne fica pendurada por um mês em um 
ambiente refrigerado controlado e observado de perto. A temperatura, 
umidade e o fluxo de ar precisam ser perfeitos. A Mathers Black Gold pode 
ser encontrada em hotéis e restaurantes luxuosos ao redor do mundo e o 
Toro Dorado tem o prazer de oferecer este corte de carne a um nível de 
preço mais realista.

Prime Steer Neo Zelandês
Com o seu clima ameno, abundâncias de terras adequadas para a agricultu-
ra pastoral, enormes pastos e gramados com gramas exuberantes e águas 
límpidas, o gado da Nova Zelândia é criado em uma dieta natural de frescor. 
Nós escolhemos as carnes Prime Seer criadas nas melhores condições, com 
uma carne encorpada e finamente marmoreada.

Todos servidos em 35mlTodos servidos em 35ml

the fine art of grilling
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Filé Mignon Yakitori 3 x 30gr
Filé mignon grelhado ao molho de soja, mirin, saquê, daikon,
coentro & alcaparras com creme de rabanete e mostarda
Wagyu A5 BMS 8+ puro sangue, Bisão Carmen Creek Canadense & Mathers Black Gold Escocês

Mínimo de 2 unidades

Tamanho 13 - 15

Mathers Black Gold Escocês, Premium Black Label Argentino, Prime Steer Neo Zelandês & Heritage Angus Canadense

Bolos Crocantes de Siri
Com manga, pimenta jalapeno, coentro, cebolinha, romã & creme de rabanete

Ostras Abertas
Creuses / Gillardeau (Tamanho 2 / 4)
com alga japonesa, chilli, coentro & limão

Por unidade

Tartare de Atum Otoro
Tartare de atum rabilho com benitade, abacate, alho poró, tomate,
manga, gengibre picado, caviar & wonton

Crostini de Camarão
Croutons crocantes com cobertura de requeijão, aromatizante de limão,
creme de abacate com wasabi & camarão

Vieiras Japonesas Temperadas
Vieiras temperadas na panela com abacate, kiwi, coentro, caviar & molho yuzu kosho

Salada Capri
Mussarella de Bufala 3x25gr, tomates orgânicos, cebola roxa & manjericão

Salada de Lagosta
Cauda de lagosta, estragão fresco, chalota, cebolinha, aipo, Hanahojiso,
abacate cortado, sal marinho, pimenta preta & oshinko

Salmão Selvagem
Salmão selvagem fresco, molho de soja, beterraba, queijo de cabra, tangerina,
azeite, sal de lava & pimenta preta, servida com molho yuzu kosho

Tartare de Filé Shiso
Filé cru, temperado com chalotas, cornichon, yuzukosho, 
coentro & outros condimentos

€ 47.50€ 15.00

€ 29.50

€ 16.50

€ 3.50 / € 4.00

€ 22.50

€ 15.50

€ 16.00

€ 13.75

€ 21.75

€ 19.75

€ 7.50

€ 12.50

€ 3.50

€ 4.50

€ 5.50

€ 5.25

€ 5.50

€ 5.00

€ 5.00

€ 5.00

€ 5.75

Premium black label Angus Argentino, Prime Steer Neo Zelandês

Surf & Turf 2 x 90gr
Um “casamento perfeito” entre um filé mignon e a metade da cauda de uma lagosta

€ 35.00

País: Alaska

Peixe Carvão do Pacífico
Delicioso peixe marinado ao molho de picante com miso-yuzu

€ 29.75

País: Noruega

Salmão Selvagem Grelhado
Filé de salmão selvagem grelhado, com chimichurri de manga, gengibre & abacate

€ 33.75

País: Japão

Atum Grelhado com Gergelin
Atum grelhado com gengibre e soja

* Disponível em Halal

* Disponível em Halal

* Disponível em Halal

Market Price

País: Nova Caledonia

Camarões Azuis Grelhados
6 unidades de tamanho 21-25, de camarões azuis alimentados 100% naturalmente
e criados em águas cristalinas. Carne macia e sabor incomparável

€ 21.50Arrabbiata
Massa caseira de tagliatella acompanhada de um molho picante de tomate e alho

€ 21.50Vegetariana
Com abobrinha, pimentão, cebola, tomate, alho-poró e couve-rábano

€ 21.50Frutos do mar 125gr
Deliciosos frutos do mar, atum albacora, camarão, lagosta e salmão

€ 21.50Filé Mignon 125gr *
Suculentas fatias de filé, com cebola, alho, pimenta jalapeno, tomate, orégano e manjericão

€ 6.00Casquinha de Siri

€ 3.50Pimenta em grão / Béarnaise / Trufa / Queijo Azul
Rábano /  Creme de Abacate-Wasabi / Molho BBQ-salsa
Chimichurri / Yuzu kosho / Maionese de Wasabi Fresco

Coberturas

€ 94.50

Bisão de Carmen Creek & Wagyu japonês puro sangue A5 BMS 8+

Toro’s try-out 2 x 100gr
Descubra a diversidade continental em um único prato

€ 29.00

Mathers black gold Escocês, prime Steer Neo Zelandês, premium black label Argentino & Heritage Angus Canadense

Filé Mignon “En Brochette” 4 x 50gr
Uma combinação deliciosa de todos os nossos diferentes filés de qualidade

€ 34.50

Maori Lakes, New Zealand

Lombo de Cordeiro 400gr *
Com cascas de mostarda Dijon, azeite, alho e alecrim

€ 22.50

Mathers Black Gold Escocês, Premium black label Angus Argentino, Prime Steer Neo Zelandês,
Bisão de Carmen Creek & Certified Canadian Heritage Angus

Hamburger de Filé do Toro Dorado
Uma combinação deliciosa de todos os nossos diferentes filés de qualidade 200gr

Sopa Pomodoro
Sopa de tomate Pomodoro, com manjericão & ricota

Sopa de Lagosta
Sopa cremosa de lagosta com myoga fresco, açafrão da Índia,
cebolinha & aromatizante de limão

Pão do Imperador
Pão 100% natural com tapenade de azeitonas & manteiga de alho

Entradas Especiais TDQ
Servido de um acompanhamento de sua escolha

Peixes
Servido com um acompanhamento de sua escolha

Massas de Primeira Qualidade
Escolha a sua massa favorita: vegetariana / com frutos do mar / com carne

Acompanhamentos Especiais
Um adicional para deixar a sua refeição mais deliciosa

€ 7.25Salada de Tomate Heirloom
Tomates heirloom, estragão, cebolinha picada, manjericão, cebola vermelha,
queijo de cabra, vinagre, shichimi togarashi e azeite

€ 7.75Salada Verde de Alface
Alface, rúcula, pepino, abacate, cebola vermelha, romã, amêndoas fatiadas,
queijo feta, vinagre, furikake e azeite

Saladas de Acompanhamento

* Não contém Gluten

€ 9.50Morangos Cremosos *
Creme de Mascarpone, Morangos frescos cobertos com pedaços de amêndoas

€ 10.50Montagna d’oro *
Mousse de chocolate Xocoline com creme de baunilha Angelaise,
geleia de cacau, folha de ouro, financier de chocolate com nozes

€ 9.25Crème Brûlée *
Crème brûlée servido com frutas frescas

€ 12.50Cheesecake de Morango
Cheesecake de mousse cremoso com morangos frescos

€ 9.75Iorgute de Manga *
Manga, Iogurte grego & amêndoas

€ 14.50Queijo Holandês Reypenaer
Queijo Reypenaer amadurecido em 1 ano / V.S.O.P. / X.O.

Sobremesas

€ 3.50Café
€ 3.25Espresso / Ristretto
€ 4.50Cappuccino
€ 4.75Chá de Hortelã
€ 5.00Café Latte
€ 9.50Café Aromático com Creme

Jameson whiskey / Amaretto di saronno / Grand marnier / Licor 43 / Baileys / Kahlua

Cafés

Sopas

Acompanhamentos

Bacon ou queijo extra por (€ 1,50)

€ 13.50

€ 18.00

€ 14.50

€ 19.25

€ 30.50

€ 78.75

€ 101.25

Nova Zelândia *

Sabores Sem Limites
Combine sabores irresistíveis para o seu paladar

100gr / 3,53oz de Filés de Primeira Qualidade (Mínimo de 2 cortes)

Prime Steer

Argentinian
Premium Black label Angus

Canadense *
Certified  Heritage Angus

Escocês
Mathers Black Gold

Bisão
Pastoreio - Criado em liberdade,
Totalmente sem uso de hormônios de crescimento

Royal Wagyu
Kobe Wagyu japonês puro sangue A5 BMS 8+

Top Royal Wagyu * *
Kobe Wagyu japonês puro sangue A5 BMS11+
Kobe Wagyu japonês puro sangue A5 BMS12+ Market Price
900 dias alimentados com grãos

900 dias alimentados com grãos

Alimentado por relva

Alimentado por Relva - Maturado & rico de sabores naturais

Alimentado por relva e grãos

Alimentado por relva

Alimentado por relva

Batata Assada
Servida com creme picante

Purê Holandês Orgânico
Purê com batata orgânica, cebola, e cenoura, com amêndoas torradas em fatias

Batatas Fritas
Com queijo parmesão e salsinha

Cogumelos & Chalotas
Cogumelos fritos na frigideira, e chalotas com alho preparadas em vinho branco

Edamame Picante
A perfeita mistura de feijões de soja apimentados com alho
que irá agradar o seu paladar, fazendo você querer mais

Espinafre Selvagem
Espinafre coberto com gergelim defumado,
pimenta de alho e mostarda Dijon moída

Brócolis & Couve-flor
Combinação de um caldo cremoso de brócolis e couve-flor

Aspargo Exótico
Aspargos cobertos com queijo parmesão & servido com mostarda picante

Bife de Lombo de Qualidade
Argentinian € 43.00€ 32.50€ 24.50

€ 62.50€ 44.50€ 33.00€ 25.00

€ 66.50€ 47.75€ 35.50€ 25.50

€ 84.00€ 59.00€ 44.50€ 34.50

€ 89.00€ 64.50€ 47.50€ 35.00

€ 139.00€ 99.00€ 75.00€ 55.00

€ 191.00€ 141.75

€ 245.00€ 182.25

€ 51.50€ 43.50€ 33.50

Premium black label Angus

Bifes de Filé de Qualidade
Nova Zelândia *
Prime Steer

Argentinian
Premium black label Angus

Angus Canadense *
Certified Canadian Heritage Angus

900 dias alimentados com grãos

Royal Wagyu
Kobe Wagyu japonês puro sangue A5 BMS 8+

900 dias alimentados com grãos

Top Royal Wagyu * *
Kobe Wagyu japonês puro sangue A5 BMS11+
Kobe Wagyu japonês puro sangue A5 BMS12+ Market Price

Costelas de Alta Qualidade
Angus Canadense *
Certified Canadian Heritage Angus

Envelhecido no osso por 14 dias, alimentado por relva

Alimentado por relva e grãos

Alimentado por relva

Alimentado por relva

Alimentado por relva

Scottish Black Gold
Suculento bife escocês do condado de Aberdeen
- Cheio de sabor natural

Bisão alimentado por relva, criado em liberdade
Totalmente sem uso de hornônios de crescimento

Alimentado por relva e grãos

Bisão
Pastoreio Canadense

* Favor consulte nossa equipe para disponibilidade   * Disponível em Halal

* Favor consulte nossa equipe para disponibilidade   * Disponível em Halal

Carnes Ilimitadas
Seção para os amantes de carne

8,82oz / 250gr 12,35oz / 350gr 17,64oz / 500gr

6,35oz / 180gr 8,82oz / 250gr 12,35oz / 350gr 17,64oz / 500gr

8,82oz / 250gr 12,35oz / 350gr 17,64oz / 500gr

€ 12.50Meia Cauda de Lagosta

€ 7.50Camarão Descascado no Espeto
3 unidades / tamanho 13-15 por kg

100gr

85gr

€ 6.50Vieiras
3 unidades

100gr
€ 7.25Costela de Cordeiro *

€ 1.50Manteiga de Alho Caseira
€ 1.50Bacon picado

€ 3.50Coca Cola / Coca Cola Zero / Sprite / Fever-Tree Tonic
Fanta  / Apple Juice / Jus d'orange  / Ice Tea Green

Bebidas Não Alcóolicas

€ 7.50Aqua Panna Sem gás

Água Mineral

€ 5.00Voss (Garrafa pequena) Com gás / Sem gás
€ 9.75Voss (Garrafa grande) Com gás / Sem gás

€ 5.00 / € 7.00Heineken 35cl / 50cl
€ 5.00Heineken (Garrafa) 0% 25cl

Cervejas

€ 5.75Erdinger Weissbier (Garrafa) 33cl
€ 6.00Corona (Garrafa) 35,5cl

Vinhos Brancos
Francês Montgravet € 29.00€ 6.00

Vinhos
Taça Garrafa

sauvignon blanc

Chileno Viu Manent € 35.00€ 7.50
chardonnay gran reserva

Francês William Fèvre € 52.00€ 12.50
chablis

Vinhos Tintos
Chileno Viu Manent € 29.00€ 6.00

Taça Garrafa

merlot reserva

Francês Nicolas Perrin € 39.75€ 8.50
syrah viognier

Argentino Trapiche Broquel € 44.00€ 9.75
malbec

Espanhol Baron de Ley € 52.00€ 12.50
reserva rioja


