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This summer we want to focus on giving you the best experience tasting
our whole palette of flavors in our dishes. Using mainly local and
seasonal ingredients assures best quality and a regularly changing Menu
for you to taste.
Neste verão, queremos concentrar-nos em oferecer-lhe a melhor
experiência degustando toda a nossa paleta de sabores dos nossos
pratos. O uso principalmente de ingredientes locais e sazonais garante
a melhor qualidade e um menu que muda regularmente para você
saborear.

Inspiration
Being inspired not only by his middle eastern and Scandinavian heritage
and their cuisines, but also implementing Portuguese
cooking traditions, Chef Tony creates Tapas with a
truly original twist.
Inspirando-se não só na sua herança do Médio
Oriente e Escandinávia e nas suas cozinhas, mas
também implementando as tradições culinárias
portuguesas, o Chef Tony cria Tapas com um toque
verdadeiramente original.

Concept
Harvest is the perfect place to come to with friends & family.
With the concept being to have a lot of different dishes to share
amongst each other - to get a taste of a wide range of flavors rather
than having only one main dish to fill up on!
Harvest é o lugar perfeito para vir com amigos e familiares.
Com o conceito de ter muitos pratos diferentes para compartilhar
entre si - para experimentar uma ampla variedade de sabores,
em vez de ter apenas um prato principal para encher!
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DID YOU KNOW?
VOCÊ SABIA?
Every Thursday from 5:30pm we are
hosting international Mingles , a
platform for expats to meet new
people living in the area - a perfect
Chance for networking and making
new friends.
Todas as quintas-feiras, a partir das
17h30, realizamos o Mingles
internacional, uma plataforma para
expatriados conhecerem novas
pessoas que vivem na área - uma
oportunidade perfeita para fazer
networking e fazer novos amigos.

The Portuguese Lessons will have a
summer break. Last date for this
seasons Lessons is the 31st May.
Welcome Back in September!
As aulas de português terão
uma pausa de verão. A última
data para as aulas desta
temporada é 31 de maio.
Bem-vindo de volta em setembro!

We are happy to have TropicalAstral
collaborating with us to organise both
Events on a weekly basis!
Estamos felizes por ter a
TropicalAstral a
colaborar conosco
para organizar os
dois eventos
semanalmente!
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Sensations
OATMEAL STOUT
BOHEMIAN PILSENER
AMERICAN INDIA PALE ALE

To go with our delicious food we have a wide
variety of great wines and - brand new on the
menu - a selection of very special Portuguese
CRAFT BEERS to elevate your flavor experience
to the next level!
Para acompanhar a nossa deliciosa comida,
temos uma grande variedade de excelentes
vinhos e - novíssimo no menu - uma seleção
de cervejas artesanais portuguesas muito
especiais para elevar a sua experiência de
sabor ao próximo nível!

Weekend Brunch

Book us!

Starting in June, we will be open for brunch on certain
days. We are working on a special menu for you to tune
into weekend mode and enjoy a beautiful morning.
Follow our Social Media accounts for the dates!
A partir de junho, estaremos abertos para brunch em
determinados dias. Estamos a trabalhar num cardápio
especial para você se sintonizar no modo fim de semana
e desfrutar de uma linda manhã. Siga as nossas contas
de mídia social para as datas!

Our Services
Nossos serviços

Wine / Beer Tastings
Degustações de vinho/cerveja

Private Event
Plan your Party at Harvest
Evento privado
Planeje a sua festa no Harvest

Catering

with flexible Menus to your Liking
Catering
com menus flexíveis ao seu gosto

You voted

your Top 3 Tapas

1. Cauliflower Puffs

2. Halloumi Fries

3. Beef Sandwich

Cooking Classes
Private Classes with Chef Tony
Aulas de cozinha
Aulas Particulares com o Chef Tony

@harvestkitchenbar

www.harvestkitchenbar.com

