
BRUNCH DE PÁSCOA | EASTER BRUNCH
9 de Abril de 2023 | Das 12:00 às 15:30 / 9th April 2023 | From 12:00pm to 3:30pm 

Como é que vai ser o seu Domingo de Páscoa? Vai comemorar com a família inteira? O que acha de um brunch em vez de almoço? 
Temos a sugestão ideal para passar um domingo de Páscoa diferente à mesa do Davvero com um brunch italiano irresistível.

“ Inclui 50% desconto numa noite no Hotel Sublime Lisboa com pequeno almoço incluído na melhor tarifa disponível”

Thinking about Easter? Are you going to celebrate with the whole family? What about brunch instead of lunch? We have the ideal
suggestion to spend a different Easter Sunday at Davvero's table with an irresistible Italian brunch.

Preço por pessoa | Price per person: 49 euros (com bellinis incluídos / with bellinis included)

“ Includes 50% off the regular fare on a stay at Hotel Sublime Lisboa with breakfast included on our best rate”



BRUNCH DE PÁSCOA | EASTER BRUNCH

É T A G È R E

 Tagliere Di Salumi e Formaggi e Focaccia Barese     

Seleção de queijos, charcutaria e focaccia, grissini e rolos
Selection of cheeses, cold cuts and focaccia, grissini and pan rolls

T R I O 

Pannocchia 
Milho doce com parmesão, paprica e coentros
Sweet corn with parmesan, paprika and coriander

Vitello Tonnato  
Vitela com molho de atum
Veal with tuna sauce

Aspargi, Uova BT e Salsa Bernese 
Espargos, ovo BT e molho béarnaise
 Aspargus, egg LT and béarnaise sauce   

M A I N (escolher um / choice of one)
 

Risotto Primavera 

Risoto de legumes da época. 
Risotto with seasonal vegetables 

Tagliolini Prosciutto e Funghi Gratinati 
Tagliolini gratinado com presunto e cogumelos. 
Smoked ham and mushroom tagliolini gratin  

Paccheri, Burrata, Pomodorini 
Paccheri, burrata e tomate cereja. 
Paccheri, burrata cheese and cherry tomato. 

Insalata di Castelfranco
Salada de alface, grão-de bico, tomate, mozarela 
Lettuce, chickpeas, tomato, mozzarella 

Agnello di Dio 
Cordeiro assado com couve de bruxelas gratinada. 
Roasted lamb with brussels sprouts gratin. 

D O L C I  (escolher um / choice of one) 

Pastiera Napoletana 

Torta de ricota. 

Ricotta pie
 
Colomba Pasquale con Gelato di Vaniglia 

Colomba  de Páscoa com gelado de bauniha
Easter bread cake with vanilla ice cream

 
Spiedini di Frutta 

Espetadas de fruta 

Fruit skewer

-



Para mais informações e reservas:

+ (351) 911 771 610
info@davvero.pt
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