




Certas comidas e bebidas podem conter um ou mais dos 14 alergénios designados 
pelo regulamento (EU) Nº 1169/2011.

OS ALERGÉNIOS E PRODUTOS DESIGNADOS SÃO: (1) Cereais que contêm glúten, (2) Crustáceos, 
(3) Ovos, (4) Peixe, (5) Amendoins, (6) Soja, (7) Leite, (8) Frutos de casca rija, (9) Aipo, 

(10) Mostarda, (11) Sementes de sésamo, (12)
(13) Tremoços, (14) Moluscos.

Se é afectado por alguma das situações acima, por favor avise a nossa equipa antes de 
encomendar ou peça mais informações. 

Não podemos garantir a exclusão de alergénios em todas as comidas e bebidas.

Certain dishes and beverages may contain one or more of the 14 allergens 
designated by EU Regulation No. 1169/2011.

THE DESIGNATED ALLERGENS AND PRODUCTS THEREOF ARE: (1) Cereals containing gluten, 
(2) Crustaceans, (3) Eggs, (4) Fish, (5) Peanuts, (6) Soybeans, (7) Milk, (8) Nuts, (9) Celery, 

(10) Mustard, (11) Sesame seeds, (12) Sulphur dioxide and sulphites, (13) Lupin beans, (14) Molluscs.

cannot guarantee the total absence of allergens in all of our dishes and beverages.

INFORMAÇÃO SOBRE 
ALERGÉNIOS

FOOD ALLERGY 
INFORMATION



Preços em Euros . Price in Euro – Taxas incluídas . Taxes included

160.00 p.p.

120.00 p.p.
—

Harmonizado com vinhos selecionados
Paired with selected wines

MENU
WILLIAM

INFORMAÇÃO SOBRE ALERGÉNIOS
Certas comidas e bebidas podem conter um ou mais dos 14 alergénios designados pelo regulamento (EU) Nº1169/2011. 

OS ALERGÉNIOS E PRODUTOS DESIGNADOS SÃO: (1) Cereais que contêm glúten, (2) Crustáceos, (3) Ovos, (4) Peixe, (5) Amendoins, (6) Soja, 
(7) Leite, (8) Frutos de casca rija, (9) Aipo, (10) Mostarda, (11) Sementes de sésamo, (12) Dióxido de enxofre e sultos, (13) Tremoços, 

(14) Moluscos. Se é afectado por alguma das situações acima, por favor avise a nossa equipa antes de encomendar ou peça mais informações. 
Não podemos garantir a exclusão de alergénios em todas as comidas e bebidas.

FOOD ALLERGY INFORMATION
Certain dishes and beverages may contain one or more of the 14 allergens designated by EU Regulation No. 1169/2011.

THE DESIGNATED ALLERGENS AND PRODUCTS THEREOF ARE: (1) Cereals containing gluten, (2) Crustaceans, (3) Eggs, (4) Fish, (5) Peanuts, 
(6) Soybeans, (7) Milk, (8) Nuts, (9) Celery, (10) Mustard, (11) Sesame seeds, (12) Sulphur dioxide and sulphites, (13) Lupin beans, (14) Molluscs. 

Please consult the appropriate documentation that will be provided by our staff upon request. We cannot guarantee the total absence of 
allergens in all of our dishes and beverages.

Amuse bouche
—

Cozido à Madeirense com lagostim braseado (2, 9)
Local “Cozido” with braised scampi

—
Sopa de castanha (9)

Chestnut soup
—

Pargo assado com texturas de batata (4, 7, 12)
Roasted red sea bream with potato textures

ou / or

Filete de vaca com aromas da Laurisilva (7, 9, 12)
Beef let with avours from Madeira Laurisilva Forest

—
Queijo com maracujá e marmelada (1, 7, 8, 12)

Cheese with passion fruit and quince jam
—

Banana, chocolate e Madeira Bual (3, 7, 12)
Banana, chocolate and Madeira Bual

—
Café e petits fours (1, 3, 7, 8, 12)

Coffee and petits fours
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