
LEITÃO

Preparamos as refeições para o número de pessoas que desejar, por encomenda.
Os preços incluem IVA à taxa legal em vigor e podem sofrer alterações.
Para mais informações por favor entre em contacto para 915011584 / 210937184

• Leitão à Bairrada Inteiro €140,00
• Leitão à Bairrada Metade €75,00
• Leitão à Bairrada Sem cabeça e patas     €37,50/kg

• Leitão à Bairrada Só Costela     €55,00/kg

• Arroz de Leitão     €36,00
• Arroz de Miúdos de Leitão     €30,00
• Cannellonis com Leitão & Espinafres     €36,00
• Empadão de Leitão com Farinheira & Espinafres     €36,00
• Gratinado de Batata com Leitão & Maçã     €36,00
• Lasanha de Leitão     €37,50
• Migas de Legumes com Leitão     €36,00

6 Pessoas
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CARNE

Preparamos as refeições para o número de pessoas que desejar, por encomenda.
Os preços incluem IVA à taxa legal em vigor e podem sofrer alterações.
Para mais informações por favor entre em contacto para 915011584 / 210937184

• Almôndegas de Vaca & Porco     €35.85 
• Arroz de Pato     €34.50 
• Bifes de Frango no Forno     €34.50
• Lombo de Porco com Fruta Caramelizada     €37,50
• Lombo de Porco Tradicional     €36,00
• Medalhões de Porco envoltos em Bacon
  com Castanhas & Molho de Mostarda     €38,85
• Peitos de Frango Recheados     €38,85
• Peito de Perú Recheado     €38,85
• Perna de Perú      €37,50

6 Pessoas

/LeitoesCompanhia @leitoesecompanhialeitoesecompanhia.com



PEIXE

• Bacalhau à Chefe      €38,85 
• Bacalhau com Natas & Camarão     €37,50
• Bacalhau Espiritual     €37,50
• Bacalhau Gratinado com Legumes     €36,00
• Bacalhau Verde     €36,00
• Lasanha de Bacalhau     €36,00
• Lombos de Bacalhau com Batata Doce
  & Espinafres Salteados     €40,50
• Lombos de Bacalhau com Broa & Batata Assada     €38,85
• Medalhões de Pescada no Forno     €35,85
• Polvo à Lagareiro     €43,50
• Polvo Assado com Migas     €43,50
• Salmão com Legumes     €43,50

6 Pessoas

Preparamos as refeições para o número de pessoas que desejar, por encomenda.
Os preços incluem IVA à taxa legal em vigor e podem sofrer alterações.
Para mais informações por favor entre em contacto para 915011584 / 210937184
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OUTROS

Preparamos as refeições para o número de pessoas que desejar, por encomenda.
Os preços incluem IVA à taxa legal em vigor e podem sofrer alterações.
Para mais informações por favor entre em contacto para 915011584 / 210937184

• Ervilhas com Ovos Escalfados     €34,50
• Favas Guisadas     €34,50
• Lasanha de Legumes     €36,00
• Massa Gratinada com Frango, Espinafres & Alheira     €34,50
• Massa Penne com Legumes     €34,50 

6 Pessoas

/LeitoesCompanhia @leitoesecompanhialeitoesecompanhia.com



Os preços incluem IVA à taxa legal em vigor e podem sofrer alterações.
Para mais informações por favor entre em contacto para 915011584 / 210937184

ACOMPANHAMENTOS
• Arroz Árabe    €16,00/kg

• Arroz Branco    €8,00/kg

• Arroz de Cenoura   €10,00/kg

• Batata Assada   €14,50/kg

• Batata Doce no Forno   €14,50/kg

• Batata Doce Salteada com Abóbora    €16,50/kg

• Esparregado    €12,00/kg

• Espinafres Gratinados   €14,50/kg

• Grelos Salteados   €14,00/kg

• Legumes Salteados   €16,00/kg

• Migas de Legumes   €15,50/kg

• Batata Frita às Rodelas Caseira (150g) €2,30
• Batata Frita às Rodelas Caseira (300g) €3,95
• Batata Doce Frita (100g) €2,10
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Os preços incluem IVA à taxa legal em vigor e podem sofrer alterações.
Para mais informações por favor entre em contacto para 915011584 / 210937184

EMPADAS & QUICHES

SALGADOS PRONTOS OU

CONGELADOS

• Croquetes de Leitão   €1,30
• Rissóis de Camarão    €1,40
• Rissóis de Galinha com Alheira   €1,40
• Rissóis de Leitão   €1,50
• Trouxa de Massa Folhada com Leitão & Requeijão   €1,70

Unidade

• Empada de Galinha   €16,00
• Empada de Leitão com Espinafres & Farinheira   €19,00
• Quiche de Legumes   €16,00

Unidade

• Miniaturas de Salgados   €9,00
(croquetes, rissóis de camarão e pastéis de bacalhau)

12 Unidades
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Os preços incluem IVA à taxa legal em vigor e podem sofrer alterações.
Para mais informações por favor entre em contacto para 915011584 / 210937184

BOLOS & TARTES

• Bolo Brigadeiro     €23,00
• Bolo de Cenoura com Cobertura de Chocolate     €21,00
• Bolo de Chocolate     €20,00
• Bolo de Noz     €21,00
• Cheesecake de Frutos Vermelhos     €25,00
• Pão de Ló de Alfeizerão     €25,50/kg

• Pavlova de Frutos Vermelhos     €25,00
• Pudim Abade de Priscos     €23,00
• Pudim de Ovos     €21,00
• Tarte de Maçã     €15,00
• Tarte de Morango     €19,50
• Tarte de Nata €14,50  

Unidade

SOBREMESAS

• Arroz Doce     €14,00
• Baba de Camelo     €14,00
• Mousse de Chocolate     €17,00
• Mousse de Manga     €16,00
• Mousse de Maracujá     €16,00

6/8 Pessoas

/LeitoesCompanhia @leitoesecompanhialeitoesecompanhia.com



/LeitoesCompanhia

@leitoesecompanhia

leitoesecompanhia.com

Terça-Fei ra  a  Sexta-Fei ra  das 11:00h às 20:00h & Sábados das 10:00h às 15:00h

210 937 184
915 011 584

geral@leitoesecompanhia.comEstrada de Benfica nº 702 C e D
1500 - 112 Lisboa

Temos duas fornadas diárias de 
Leitão à Bairrada, quente e 
estaladiço.

Todas as semanas preparamos 
novidades para si, entre em contacto 
connosco para mais informações 

Preparamos refeições para todas as 
ocasiões, para o número de pessoas 
que desejar. As refeições vão prontas 
a aquecer e servir.

Encomendas com um limite mínimo 
de 24 horas, sujeitas a confirmação.




