
 

Entrandas 
Caçarola de Camarão com alho          13,50€ 

Caçarola de Moela de Vitela guisado                  13,50€ 
 

Caçarola de focinho de vitela guisado          11,50€ 

Chouriço grelhado                                              10,00€ 
 
Croquete de presunto (8 unidades)                                                                       8,50€ 

Pimentos recheados com bacalhau no molho (4 unidades)                       7,50€ 

 

 

 

Queijos e Enchidos 
Prato de Enchidos da terra com Queijo Zamorano                       13,50€ 

Prato de Queijo de O elha “Reser a” (D.O. Queso Zamorano)             12,50€ 

Carne Fumada de León, com azeite e paprika                             12,50€ 

Prato de Presunto da terra                                                          12,00€ 

Prato de Lombo de Porco (enchido)               12,00€ 

 €  



 

 

Sopas 
Cozido “del Zorro” (de terça a sexta)                                           16,00€ 

Com Sopa, grão de bico, repolho e carne * Não pode ser compartilhado * 

Cozido Infantil (menos de 14 anos) (de terça a sexta)            10,00€ 

 

Sopa castelhana (Caldo, Pão, Ovo e Presunto)          6,50€ 

Sopa de alho “típica Zamorana”                                                   5,00€ 

Sopa Cozida (sopa de macarrão em caldo)         5,00€ 

Prato do día (De terça a sexta. Fim de semana consultar)              7,50€ 
      

 

Saladas 
Salada Mista                   8,50€ 

Alface, tomate, cebola, azeitonas, aspargos, ovo cozido e atum 

Salada Vegano              8,50€ 

Alface, tomate, cebola, azeitonas, aspargos, cenoura, pimentão piquillo e nozes 

Salada Vegetariano                           9,50€ 

Alface, tomate, cebola, azeitonas, aspargos, cenoura, nozes, ovo cozido e queijo de cabra 

Salada Especial da casa           11,50€ 

Alface, tomate, cebola, azeitonas, aspargos, cenoura, nozes, ovo, queijo de cabra e atum 



 

 

Carne Grelhada 
Com batata frita 

 

Costeleta de Vitela Zamorana (500gr. aprox.)                                              17,50€ 

Costela de Cordeiro                                                                          s/m 

Lombinho de Porco                                                                       13,50€ 

  

Plumas de Porco                                                                       13,50€ 

Churrasco de Vitela Zamorana (500gr. aprox.)                                           12,00€ 

Grande Costeleta de Vitela Zamorana  *A pedido*                    30,00€ /kg 

Prato Infantil: bifes de lombo de porco com batata frita                           9,50€               

  (para crianças menores de 14 anos) 

 

Peixe cozido  
na panela de barro 

 

Bacalhau em ratatouille                                                16,00€ 

Pescada em molho verde                              s/m* 



 

 

El Cozido de la Raposa 

Menú Especial 
  

 

 

 

 

Nós começamos com a Terrina de Sopa: 

Sopa de macarrão  

Nós continuamos com a Panela de Barro: 

Grão de bico de “Fuentesaúco”, Repolho, “relleno”, Chouriço, Bacon, Carne 

Cozida e osso da coluna (com pimenta picante e ñoras). 

Acabamos com a doce: 

Sobremesa Caseira 

 

Inclui: 

Pão, água engarrafada e café 

22€/por pessoa 
 I.V.A. Inclui 

 

 

* Outras bebidas não incluídas no preço* 

* Preço por pessoa, não pode ser compartilhado * 


