
PATO REAL 
«Chaud-froid», foie gras, pickles — 23 € 

SAPATEIRA
Savora, abacate, yuzu — 32 € 

ROBALO SELVAGEM
Marinado e flamejado, pepino, ovas de salmão, baunilha — 26 € 

COGUMELOS DA ÉPOCA
Ravioli, mostarda em grão, noz — 25 € 

LAVAGANTE AZUL
Cozido em rama de videira, alface, molho de vinho tinto do Douro — 45 € 

PEIXE-GALO SELVAGEM
Dourado em manteiga, alcachofra, praliné, ouriço do mar — 35 € 

BACALHAU
Milho grelhado, molho Romesco — 29 € 

ENTRECÔTE MATURADO DE CARNE BARROSÃ (2 PESSOAS)

Anchovas, algas do Algarve, alho francês — 69 € 

MOLEJA DE VITELA 
Abóbora, castanhas, barriga fumada, molho de carne com ervas aromáticas — 34 € 

CABRITO DE TRÁS-OS-MONTES
Levemente fumado, batata doce, fisális — 33 € 

À VOLTA DA FRUTA E DO CHOCOLATE
3 sobremesas em formato de degustação — 14 € 

LE GRAND DESSERT DE JOANA
5 sobremesas em formato de degustação — 19 € 

SELEÇÃO DO CHEFE

Cinco pratos

85€ por pessoa 

Sete pratos

105€ por pessoa 

(servido para todos os convidados)

HARMONIZAÇÃO DE VINHOS

Quatro passos

45€ por pessoa 

Seis passos 

60€ por pessoa 

IVA incluido
Se sofrer de alguma alergia, por favor contacte um elemento do staff.

Outono no 
Le Monument…

Taxa de serviço de mesa para pedidos à la carte - 8€ por pessoa



Maison Albar Hotels

Casually luxurious

Cada Maison Albar Hotels é único e baseado na arte da  

hospitalidade francesa. Calorosamente luxuoso e essencialmente 

elegante. A quarta geração de uma família de hoteleiros, apoiada por 

colaboradores cúmplices, especialistas do setor, oferece emoções 

autênticas que são o principal atributo da nossa marca. Um lugar único 

e acolhedor onde cada hóspede gostaria de viver.

Porto, 
À foz do douro, o oceano Atlântico numa paisagem 

de fundo...

Os socalcos vinicos, as famosas caves...

Paris, 
O romantismo da cidade Luz, os seus museus...

Os restaurantes, os mercados de domingo...

Paris,
Cidade berço, cidade de todas as minhas histórias...

Porto,
Cidade a que chego, de bagagem nas mãos para escrever 

uma nova história...

Nessas duas cidades, reencontro o amor pela gastronomia, 

o prazer de estar juntos á mesa, a cultura em cada prato, 

os produtos e a genuinidade de cada produtor...

Transmito no «Le monument» os clássicos da cozinha 

francesa com modestos toques da cidade que me acolhe...

Pretendo com modéstia, levar-vos a viajar o tempo de um 

jantar, à minha casa, a Paris...

“

Julien Montbabut

Julien Montbabut,
a paixão de uma vida...


