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Restaurante  

Gourmet Rural  
 



Bem-vindos à nossa humilde casa.  

 

Estamos no meio do mundo rural, numa pequena aldeia da beira  

interior sem pretensiosismos de ser mais do que aquilo que somos, 

um espaço onde comer e beber é o mais importante. Pretendemos 

com todo o nosso trabalho, despertar os sentidos de quem se senta 

nas nossas mesas, seja com propostas tradicionais simples, ou com 

algo mais arrojado que provoque as suas papilas gustativas.  

 

A todos vós, o nosso bem haja pela oportunidade de vos mostrar o 

nosso trabalho.   
 

A Equipa da Esquila 



 

 



 

A Primavera é  sem dúvida uma das minhas 

estações favoritas do Ano. Favas, ervilhas,  

 morujes, dias a ficar maiores, os primeiros dias 

de calor, os pássaros a chilrear toda a vida  

parece que surge novamente em força e vigor 

depois da dureza do Inverno. Na nossa mesa 

assistimos a um renascer de sabores.  

Os primeiros dias de calor, trazem consigo os 

primeiros frutos vermelhos, morangos,  

cerejas, enfim , Simplesmente Adoro!   





 

Gourmet de Autor 
Um menu onde brincamos... 

O conceito é simples, apresentar pratos com ingredientes de grande           

qualidade, e onde as combinações entre eles, usuais ou não  provoquem as 

nossas papilas gustativas. Um menu diferente. 

 

As nossas combinações 

(só por reserva com 48 Horas Antecedência) 
 

Aveludado de Espinafres com tempura de Cogumelos e Camarão 

Jardim de Primavera 

Filetes de Bacalhau com Pesto de Ervilhas 

Vitela com puré de Cenoura Roxa e Rebentos  

Primavera e Chocolate 

Menu Simples 

Sopa ou Entrada, Peixe ou Carne e  
Sobremesa 

25,00 por pessoa (sem bebidas) 

27,00 por pessoa  
(com Suplemento de Bebidas da casa) 

Duração normal da refeição entre 60 e  
90 Minutos 

Menu de Degustação 

Sopa, Entrada, Peixe, Carne e Sobremesa 

 
33,00 por pessoa (sem bebidas) 

35,00 por pessoa  
(com Suplemento de Bebidas da casa) 

Duração normal da refeição entre 90 e 
120 Minutos 

Por questões de serviço sugerimos a escolha sugerimos a escolha de menu 
igual na mesa, sob pena de aumento significativo da duração normal da  

refeição 
  

Degustação de vinhos Classic ~ 9,00 

Degustação de Vinhos da Região Premium ~ 21,00 

Degustação de Vinhos Premium Outras Regiões ~ 25,00 



 

Clássico 

Um menú intemporal  

O Menu que nos acompanha desde o princípio. Foi Amor à primeira vista!  

Tentei utilizar uma conjugação de produtos da região com algumas iguarias 

não tão endógenas mas que criassem uma proposta equilibrada e saborosa, 

quer para os paladares de quem cá vive, como para os daqueles que nos       

visitam. Todos os pratos têm algo da região que os faz brilhar e ajuda a fazer  

deste um dos menus mais escolhidos nesta humilde mesa 

 

Creme de Legumes do Casteleiro - 2,50 

Folhado de Camarão com salada de Citrinos - 9,90 

Bacalhau confitado, puré de Grão e salada de Abacate - 14,90 

Naco de Vitela com Mostarda Antiga e Póquer de Legumes - 17,90 

A loucura da nossa pasteleira - 4,50 

 

PS: Continuamos a defender o mito que apanhamos os camarões de Moçambique                    

na Ribeira do Casteleiro a uma certa hora da manhã que só nós sabemos :) 

Menu Simples 

Sopa ou Entrada, Peixe ou Carne e  
Sobremesa 

22,00 por pessoa (sem bebidas) 

25,00 por pessoa  
(com Suplemento de Bebidas da casa) 

Duração normal da refeição entre 60 e  
90 Minutos 

Menu de Degustação 

Sopa, Entrada, Peixe, Carne e Sobremesa 

 
25,00 por pessoa (sem bebidas) 

29,50 por pessoa  

(com Suplemento de Bebidas da casa) 

Duração normal da refeição entre 90 e 
120 Minutos 

Por questões de serviço sugerimos a escolha sugerimos a escolha de menu igual na mesa, com o limite de          
2 diferentes, sob pena de aumento significativo da duração normal da refeição 

  
Degustação de vinhos Classic ~ 9,00 

Degustação de Vinhos da Região Premium ~ 21,00 

Degustação de Vinhos Premium Outras Regiões ~ 25,00 





Eventos, Showcookings, Workshops, 

Jantares especiais, Casamentos, Festas 

Privadas, Festas de Aniversários, 

Grandes eventos empresariais 

 

Saiba mais sobre o que fazemos ! 





 

Menu do Chefe (e da brigada)  
Aquilo que nos diverte 

 

Os mais frescos produtos, da região e não só, combinados com a inspiração 

do dia. Aqui ficam a conhecer um pouco de mim, um pouco de nós.            

O que gostamos, as nossas lembranças, os produtos que estamos a trabalhar, 

petiscos, ou até pode calhar um prato de testes para uma nova ementa.           

Há sempre uma novidade  :) 

Sugestões do dia  

 

Ou então arrisque e simplesmente fique nas mãos do 

Chefe… 

 

Menú do Chefe  

Preço sob consulta  

 

Couvert 2 pax  

As nossas entradas 

Prato Tradição 

Costeleta de Novilho (2 pax) 

A loucura da nossa pasteleira  

4,90 

9,90 

19,80 

49,90 

4,50  





Alérgenos  * Allergen * Allergénes * Alergenos   

Aqui encontra toda a informação sobre os alérgenos nos nossos menus 

Here you find all the information about allergen in our menus 

Ici vous trouvez tout le information dans les allergènes  sur notre menus 

 Aquí encontrase la información de los alérgenos  en nuestros menús  

   

Menú Clássico 



Se tiver alguma alergia verdadeira ou algo que não goste por 

favor diga-nos teremos todo o prazer em tornar a sua  

refeição o mais agradável possível.  

If you have an allergy, or just if you don´t like an ingredient 

please just let us know, we will try to make you meal the 

more perfect we can. 

Si vous avez une allergie, ou si vous n'aimez pas quelque  

ingrédient, veuillez nous le faire savoir, nous allons essayer de 

vous rendre le repas le plus parfait possible. 

Si usted tiene una alergia, o simplemente si no le gusta algo 

por favor háganos lo saber, vamos a tratar de hacer la comida 

perfecta para vosotros.  

  



Os Preços nesta carta estão expressos em euros e incluem Iva 
à taxa legal Comidas 13%  e Bebidas 23% 

 

Casa da Esquila · Tel: 271 381 070 · 

 

Este estabelecimento tem Livro de Reclamações · Lotação: 70 

lugares · Esquila Real GHU, Lda. · NIF 508 529 298 ·  

Rua da Estrada, Nº74, 6320-121 Casteleiro 

www.esquila.pt 


