
 

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS / STARTERS 

CHAMUSSAS (Carne, Veg. e Frango) €1.50 CHAMUSSA DE CARNE A MELHOR DE PORTUGAL 

V BANANA FRITA (Fried Banana) - €3 V YUCA Frita (Fried Yuca/Manioc) - €3 

V PIKORROCHO (caju com picante – spicy cashew) - €3 V PAZEITONAS SACANA (Spice olives) - €1.50 

V PAPAS FRITAS (Batata doce frita)- €3 PPATÉ MANACHUABO (chicken pate) - €2  

V PMAKORRO €3 SIGNATURE DISH by: Jeny Sulemange NOVIDADE  
“A mais nova receita da nossa Chef Jeny para a nossa ementa, entrada perfeita enquanto espera o seu prato”  

(Coentros picados com cebola e picante, servido com pão) 

                             (Fresh mashed coriander with spicy onions) 

PEIXE / FISH 

CARIL CAMARÃO €11 MAIOR CULPADO PELO CERTIFICADO DE EXCELÊNCIA  2017 TRIPADVISOR  
(Gambas com molho de temperos acompanha com arroz de coco) 

(Prawns with curry sauce and coconut rice) 

CARIL CARANGUEJO €12 HIGHLIGHTED BY NEW YORK MAGAZINE SAVEUR  

Dá muito trabalho a comer, mas é MUITA BOM, ideal para quem sabe comer caranguejo 

(Caranguejo de Moçambique c\ casca c\ molho de coco acomp\ c\ arroz de coco) 
(The Saveur New York Magazine wrote about this dish on 2017 issue, they wrote “THE BEST NEW RESTAURANTS IN LISBON”) 

(Crab from Mozambique with coconut sauce and rice) 

CAMARÃO COM QUIABOS €12  
 (Gambas em molho de coco com Quiabos, acompanha arroz de coco) 

(Prawns in coconut sauce with Okra) 

MAKOUFE €10 PRÉMIO TIMEOUT MELHOR PRATO 2013  IT’S BACK 

SE É ESQUISITO, NÃO PEÇA ideal para couve “lovers” 

(mistura de couves feitas em molho de amendoim e coco, c\ um pouco de gambas e 1 pata de caranguejo)  
(Prawns, Crab and a mixture of leaves and cabbage cooked in a peanut & coconut sauce, served with rice) 

IKALA €17 SIGNATURE DISH by: Jeny Sulemange  NOVIDADE 
 “Recentemente a Chef Jeny esteve em Moçambique a provar novos sabores, e quando voltou criou este prato,  

É um prato com Assinatura, só o pode comer aqui no AZIZ de Lisboa ou em Leeds” 
(Gambas e Caranguejo com casca em molho de coco e amendoim, servido com arroz de coco)  

(Prawns and crab involved in a coconut and peanut sauce, served with coconut rice) 

N’BIJI COM MARISCO €17 SIGNATURE DISH by Jeny Sulemange  IT’S BACK  
“Aproveitando o fluxo de Turismo que Lisboa tem, no Verão de 2015 o Aziz pediu a nossa Chef Jeny para criar um 

prato para turista ver, sentar e comer, o RESULTADO não podia ser melhor” 

(Lombo de Peixe, Camarão, Caranguejo e frutos do mar com molho e óleo de palma de coco e arroz) 
(Boneless Perch of Nile fish, Prawns, Crab and Seafood with coconut and palm oil sauce and rice) 

VEGETARIANO / VEGETARIAN 
GLUTEN FREE V MATAPA + CARIL VEGETARIANO €10 VEGAN  

(mistura de couves em molho de coco e amendoim, caril com vegetais, acompanha arroz de coco)      
(Mix of leaves and cabbage cooked in coconut and peanut sauce and African vegetables curry, served with coconut rice) 

 



CARNE / MEAT 

LEITE DE COCO ½ FRANGO A ZAMBEZIANA €8 COCONUT MILK SÓ AOS ALMOÇO 

(½ Frango acompanha com batatas fritas e arroz de coco) 

(1/2 chicken seasoned with coconut, served with coconut rice and chips) 

PICANTE ½ FRANGO A CAFREAL €8  SPICY NOVIDADE SÓ AOS ALMOÇOS 
(½ Frango acompanha com batatas fritas e arroz de coco) 

(1/2 chicken seasoned with coconut, served with coconut rice and chips) 

WUCO €9 SIGNATURE DISH by: Rafa Sulemange IT’S BACK 

“A Chef Rafa do Cantinho do Aziz Leeds criou este prato único, para os nossos clientes de Inglaterra, RESULTADO 

chicken breast com um toque africano”   

(Peito de frango em molho de natas e coco com vegetais, acompanha arroz de coco)  
 (Peito de frango em molho de coco e amendoim com vegetais, acompanha arroz de coco)  

(Boneless chicken breast cooked in a coconut and cream sauce with vegetables served with rice)  

(Boneless chicken breast cooked in a coconut and peanut sauce with vegetables served with rice)  

MUAMBA DE GALINHA €10  
 (pedaços de galinha feito com oleo de palma e quiabos beringela e crougette com arroz de coco) 
(Tendered pieces of chicken with palm oil and okra and other African vegetables and coconut rice) 

CHACUTI DE CABRITO €10 QUEM COME ADORA E APROVA BEST SELLER 2015   

(Pedaços de Cabrito com osso em molho de temperos com coco torrado acompanha com arroz de coco) 
(Pieces of tendered lamb in a dark coconut sauce served with coconut rice)  

NHAMA €10 SIGNATURE DISH by: Jeny Sulemange  NOVIDADE 
“Mais um PRATO COM A ASSINATURA DA CHEF JENY que depois de muitos clientes pedirem volta a nossa ementa” 

(Pedaços de carne de vaca sem osso, quiabos e mandioca servidos em molho de coco e açafrão com um toque de óleo de Palma) 
(Pieces of boneless beef with manioc and okra done in a coconut sauce with saffron and palm oil)   

PICANTE BAKRA PIRIPIRI €15 SIGNATURE DISH by: Jeny Sulemange  YOUTUBE SENSATION BY MARK WIENS 

“Em Dezembro de 2015 a Chef Jeny foi convidada para cozinhar num casamento em Mumbai na Índia, e preparou 
este delicioso prato, único e que agora pode provar aqui no Aziz” 

(Costeletas de Borrego em molho avermelhado com legumes e picante acompanha arroz de coco, PRATO COM ASSINATURA da Chef Jeny) 
(Lamb ribs in a red spicy sauce and vegetables served with rice, SIGNATURE DISH by our Chef Jeny) 

 NHAMA WA WOMO €15 SIGNATURE DISH by: Jeny Sulemange  NOVIDADE 
No nosso restaurante em Leeds, Reino Unido, o prato mais vendido é o N’biji e o Bitoque, aproveitando a falta de 

restaurantes Portugueses em Leeds também servimos comida Portuguesa e foi assim que o Aziz pediu a nossa Chef 
Jeny para criar um prato com um toque mais Europeu para a nossa ementa de Lisboa, durante a recente viagem aos 

EUA a nossa Chef se inspirou nos Steaks Americanos e criou este delicioso Bife de carne de vaca. 
(Naco do Lombo de vaca feita em molho delicioso acompanha batata e arroz) 
(Beefsteak tenderloin with potato and rice covered with our delicious sauce) 

 

SALADA / SALAD 
SALADA DE GAMBAS/PRAWNS SALAD €8      

SOBREMESAS / DESSERTS 
Bebinka (doce indiano feito com ovos, farinha e coco)  €3.50            Mousse de Manga                         €2.00  

Mousse de Caju   IT´S BACK                                     €2.50            Mousse de Maracujá. IT´S BACK         €2.00 

Pudim de ovos Caseiro de coco e limão                €2.50      Gelado caseiro de coco e Amendoim €2.50 

Our meat is Halal 
PROIBIDA A VENDA DE ALCOOL A MENORES DE 18 ANOS 

IVA 23% E 13% JÁ INCLUIDO EM TODOS OS PREÇOS 

TEMOS LIVRO DE RECLAMAÇÕES 

Estimados Clientes, estamos ABERTOS aos Domingos e Feriados 

 WI-FI DISPONIVEL AQUI PASSWORD: cantinhodoaziz 


