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Portugese wijnen

Wit                            glas I fl es 

Falco - Vinho verde                                          6.2 I 29
Serras - Verdelho, Fernão Pires                                                                5 I 24 
Quinta da Espiga - Arinto, Sauvignon blanc                                  5 I 24
Materia - Antão, Roupeiro, Verdelho, Arinto                                  5.5 I 26.5  
 
Monte Velho - Antão, Roupeiro, Perrum                                                     30
Esporão Reserva - Antão Vaz, Arinto, Roupeiro en Semillon                    35

Rood

Serras - Touriga Nacional - Portugal                                           5 I 24
Barrancôa - Arrogonez, Touriga Nacional, Portugal                         6.5 I 30
Materia - Arrogonez, Syrah, Trincadeira -Portugal                               6 I 28
Esporão Defesa - Syrah, Touriga Nacional                                               33.5

Rosé
Serras - Syrah - Portugal                                                                             5 I 24

Mousserend
Cava Naveran - Macabeo, parellada, chardonnay - Spanje                           6.5 I 29.5
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Bob arrangement                 14

Port

Niepoort - Ruby  4.5
Fonseca - Tawny       4.5
Dow’s - Nirvana reserva  6
Taylor’s - Tawny 10jr  7.5
Kopke - White   4.5

Bacalhoa - Moscatel  5
VAT 22 - Madeira   5

Likeur 

Ginja             4
Beirão          5 
Licor Pastéis de nata     4.5 
Amarguinha      4.5 

Bier 

Sagres       3.5
Sagres radler        3.5  

Cocktails & Mixers 

Ginja Sour                        8
Kersenlikeur - limoen - citoen - eiwit

Amarguinha Sour                         8
Amandel likeur - limoen - eiwit

Morangão                                   8.5
Licor Beirão - aardbei - limoen - citroen 

Ginja Mojito                          8.5
Kersenlikeur - Brugal rum - limoen - munt - soda water 

Lisbon Martini                           8.5
Pasteis de Nata licor - Baileys - vodka - espresso 



                       experience       

Grab your backpack! Onze chef neemt je mee op een culinaire trip 
door Portugal . Laat je verrassen door de bijzondere smaken die dit 
mooie land te bieden heeft. Come aboard & enjoy your trip! 

vier gangen experience        38.50

Bijpassende Portugese wijnen       22,00

A la carte

Ceviche      11.5 
Zeebaars - sinaasappel - piri piri -  ginja gel

Pulpo      13.5
Pulpo - açorda - venkelcrème 

Espargos (V)    10
Asperges - zeewater schuim - zeegroenten 

Bacalhau à Brás     11
Kabeljauw  - aardappel - ei - melk schuim
* Kan vegetarisch geserveerd worden. 

Tártaro de Vitela     12.5
Kalfstartaar - koffi  e - piri piri - mosterd 

Francesinha        16
Ossenstaart - chorizo - knofl ookcrème  - kaasschuim 

Bacalhau        15.5
Kabeljauw - chorizo - port - doperwten 

Arroz de tomate (V)    12
Bomba rijst  - tomaat - gerookte paprika - venkel 

Barriga de porco       15
Varkensbuikspek - zoete aardappel - wortel - port 

Celeriac do moscatel (V)     12
Knolselderij - moscatel - meloen - zoete aardappel 

Caril de frutos do mar     15.5
Gamba - coquille - kokkels - kokoscurry

Pastéis de Nata     5
Portugees custardtaartje - pastéis de nata karamel

Arroz doce       8.5
Rijstpudding - komkommergel - watermeloenschuim 

Bolo de Azeite     8.5
Olijfoliecake - eucalyptus - port sabayon 

NOMADS neemt je mee op een 
culinaire ontdekkingsreis. Als 
ware nomaden trekken wij de 

wereld rond op zoek naar nieuwe 
smaken, pure producten en au-
thentieke foodbelevingen. Onze 
‘reizende keuken’ stopt jaarlijks 
in twee verschillende landen. Zo 
kunnen jullie kennis maken met 
onontdekte smaken, producten 
en culturen die onze bijzondere 

bestemmingen te bieden hebben.

Onze ontdekkingsreis startte 
in Peru en via Jordanië zijn wij 
doorgereisd naar onze nieuwe 

bestemming: Portugal! 

Geniet van de reis!  

Thomas & Jaap 

                              experience      

In voor een avontuur? Grab your backpack! Onze chef neemt je mee op een 
culinaire trip door Portugal. Laat je verrassen door de bijzondere smaken die 
dit mooie land te bieden heeft. Get aboard & enjoy your trip! 

Vier gangen experience     38.5
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Volg onze reis: 
nomads_amsterdam

NOMADSrestaurant 


