
• belcanto •
Distinguido com duas estrelas Michelin, o Belcanto oferece uma cozinha portuguesa revisitada num 

ambiente so�sticado que ainda mantém um certo romantismo do antigo Chiado. Esta é a cozinha que 
verdadeiramente identi�ca o chef José Avillez e que expressa a sua evolução criativa.

Aberto de Terça a Sábado para almoço e jantar. Fechado ao Domingo e Segunda.

Largo de S. Carlos 10, Lisboa
Tel: + 351 21 342 06 07 

www.belcanto.pt

• Outros restaurantes do Chef José Avillez •

• cantinho do avillez • 
O Cantinho do Avillez é um dos pontos de encontro mais procurados da cidade de Lisboa e também do 

Porto. Aqui José Avillez propõe uma boa cozinha de inspiração portuguesa com in�uências de viagens num 
ambiente muito confortável e descontraído.

Aberto todos os dias da�emana para almoço e jantar.

Lisboa • Rua dos Duques de Bragança, 7, Lisboa • Tel:+ 351 21 199 23 69
Porto • Rua Mouzinho da Silveira, 166, Porto • Tel:+ 351 22 322 78 79

www.cantinhodoavi l lez.pt

• pizzaria lisboa • 
A Pizzaria Lisboa é a realização de um sonho antigo. Desde pequeno que o chef José Avillez sonhava abrir 

uma pizzaria. Talvez por se sentir fascinado pela forma como as pizzas viajaram pelo mundo, talvez por 
adorar o ambiente familiar e alegre das pizzarias, talvez por adorar novos desa�os e, muito provavelmente, 
por tudo isto. Além de boas pizzas, a Pizzaria Lisboa serve também boas saladas, massas e risotos. Não 

deixe de experimentar a Burrata com pesto e pinhões e a sobremesa Chocolate3, um dos grandes 
sucessos da Pizzaria.

Aberto todos os dias da�emana para almoço e jantar.

Rua dos Duques de Bragança, 5 H, Lisboa 
Tel: + 351 21 155 49 45

www.pizzar ial isboa.pt

• café lisboa •
Inserido no Teatro Nacional de São Carlos, o Café Lisboa conta com uma bonita sala no interior do Teatro e 

com uma fantástica esplanada. Aqui pode almoçar, jantar ou petiscar, a qualquer hora, das 12h às 12h, 
sete dias por semana. Conte com sabores tradicionais e muito mais. Experimente o Pastel de Nata, receita 

especial do chef José Avillez.

Aberto todos os dias da�emana, das 12h00 às 00h00.

Largo de S. Carlos, 23, Lisboa  
 Tel: + 351 21 191 44 98

www.cafel isboa.pt

www.joseavi l lez.pt



• 1º Acto • 
Mini cocktails de trincar

Margarita de maçã verde e hortelã (2 unid.) 2,5€
Caipirinha - Belcanto 2012 (2 unid.) 3,5€

• 2º Acto • 
Mini petiscos

Azeitonas El Bulli 2005 
versão XL-LX (2 unid.) 2,4€

Ferrero rocher, parece que é mas não é! 
- Belcanto 2011(2 unid.) 6€

Gambas do Algarve 
em ceviche (2 unid.) 7,5€

"Frango assado" com creme de abacate 
e requeijão, piripiri e limão (2 unid.) 3€

Abacate em tempura com kimchi 
desidratado, rebentos de coentros, 

lima e limão (2 unid.) 5€
Croquetes e emulsão de mostarda (3 unid.) 3,75€

• 4º Acto • 
Mini pratos de peixe

Vieiras salteadas com sabores Thai 12,5€
Atum braseado com cebolinho 
e molho de miso (100 g) 12,5€

Quente e frio de escabeche de bacalhau 
com vinagre de framboesas (4 unid.) 8,5€ 

Bacalhau à Brás 10€

• 5º Acto • 
Mini pratos de carne

JAburguer DOP 6€
Bifana Vietnamita 5,5€

Tataki de novilho com mostarda Dijon, 
pimenta preta e �or de sal fumada (100 g) 12,5€

Arroz de vitela com parmesão 9,5€

Acto 
ISOLADO 

Para os mais resistentes
Bife à Teatro 25€

Bife à Teatro com trufas* 45€
Big JAburguer DOP 18,5€

• 3º Acto • 
Mini entradas

Terrina de foie gras com uvas 
e vinho do Porto 6€

Prato de presunto Joselito Gran Reserva 12€
“Cornetto” temaki de tártaro de atum 

com soja picante 6€
“Cornetto” de tártaro de novilho 
com emulsão de mostarda 6€
Batatas parvas com maionese 

de alho picante (6 unid.) 5€
Ovo BT com parmesão 6€

Acto 
ISOLADO 

Para os mais resistentes
Bife à Teatro 25€

Big JAburguer DOP 18,5€

José Avillez apresenta Mini Bar, onde nem tudo é o que parece!

Mini Bar Teatro · Tel: 211 305 393 · IVA incluído à taxa legal 23% · Este estabelecimento tem Livro de Reclamações · Lotação: 65 lugares · Grupo José Avillez, Lda. · NIF 509 311 865 · Rua Vítor Cordon, n.º 37, r/c Esq. - 1200-482 Lisboa

• Sinopse •
Bem-vindo ao MINI BAR, 

o bar gastronómico, 
onde nem tudo o que parece é!
Aqui encontra uma Carta de Bar 
com cocktails especiais, vinhos, 

cervejas artesanais e mais, 
e, para comer, sabores intensos 
e surpreendentes, quase todos 

(quase, não todos!), servidos em mini-doses. 
Para uma experiência mais completa, 

escolha um dos Menus de Degustação. 
Se desejar criar o seu próprio menu, 

sugerimos que percorra os vários Actos para 
assistir à peça completa. 

Se lhe apetecer um Acto Isolado, 
não se acanhe. Se veio só para petiscar, 

beber um copo e ouvir boa música, também 
está no lugar certo. 

Temos DJ todas as sextas e sábados 
a partir das 23h00. 

E, já agora, se tiver dúvidas, 
não hesite em perguntar.

Divirta-se e obrigado pela sua visita.

Couvert (por pessoa) 2,5€



MENU EM CARTAZ

Caipirinha – Belcanto 2012 
Azeitonas El Bulli 2005 versão XL-LX 

Ferrero rocher, parece que é mas não é! – Belcanto 2011 
«Frango assado» com creme de abacate e requeijão, piripíri e limão

Gambas do Algarve em ceviche 

Terrina de foie gras com uvas e vinho do Porto
«Cornetto» de vieira e abacate 

Atum braseado com arroz de sushi

Rabo de boi com xerém, parmesão e trufas

Cone de chocolate em 3 texturas com �or de sal e pimenta rosa

Petit fours

39€

MENU ÉPICO

48,5€

SINOPSE
Bem-vindo ao MINI BAR, o bar gastronómico, onde nem tudo o que parece é! Aqui encontra sabores surpreendentes, servidos em pequenas doses. 

Para uma experiência completa, escolha um destes Menus de Degustação. Se tiver dúvidas, não hesite em perguntar. Divirta-se e obrigado pela sua visita.

Para maximizar a experiência de degustação, o menu escolhido terá de ser servido a mesas completas.
Qualquer pedido de alteração ao Menu poderá implicar um acréscimo no valor indicado.

Menus Mini Bar

IVA incluído à taxa legal em vigor. Este estabelecimento tem Livro de Reclamações.

O Menu Épico faz uma entrada em grande.
Composto por momentos salgados e picantes,
ácidos e doces, cada prato é uma personagem

que não vai esquecer.
Nesta epopeia, visitam-se velhos conhecidos

e abrem-se as portas a novos feitos.
Do Mediterrâneo ao Oriente, 

das Américas longínquas ao interior de Portugal,
deixe-se levar na aventura.



O valor do voucher varia de acordo com o Menu escolhido:

• menu em cartaz •

Valor do voucher para duas pessoas: 100€
Jantar para duas pessoas

Este voucher inclui, por cada pessoa, um Menu em Cartaz, 
uma bebida sugerida pelo restaurante, 

água e café.

• menu garrafa •

Valor do voucher: 
valor correspondente à garrafa escolhida

1 Garrafa
Este voucher inclui uma garrafa.

• menu épico •

Valor do voucher para duas pessoas: 120€
Jantar para duas pessoas

Este voucher inclui, por cada pessoa, um Menu Épico, 
uma bebida sugerida pelo restaurante, 

água e café.

• MENU cocktail •

Valor do voucher: 8€

Este voucher inclui uma bebida à escolha entre as assinaladas 
com uma     na Carta de Bar do Mini Bar.

• vouchers mini bar • 


