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Reza a história que no dia 31 de Janeiro de 1991 foi servida a primeira refeição 
no Restaurante 31 de Janeiro. Não nos sendo possível comprovar a precisão da 
data, podemos assegurar que, desde essa altura, a missão da família Ferreira é 
a de garantir que aqui todos os clientes se sentem ainda melhor do que em
casa.

Ao longo deste percurso de mais de 30 anos, aprendemos muito sobre o 
produto e a arte de bem servir, trabalhamos de forma a acompanhar a evolução 
dos tempos e técnicas, mas a tradição e a familiaridade é algo que nos define.

Localizados na cidade da Póvoa de Varzim, feita de mar, surpreendemos 
diariamente quem nos visita com uma imponente e variada montra de peixe e 
marisco. Para os amantes de carne, as opções também são muitas 
e igualmente caprichadas. A comida de conforto, os sabores da infância, a 
hospitalidade e a qualidade do produto e serviço serão sempre os nossos
pilares basilares!

Embarque neste mar de sabores e tradições. Sabemos que vai querer 
voltar!

Bons sabores, bons saberes



... o bar está aberto!

Cocktails

Aperol Spritz   

Berry Bubbles

Scotch Negroni

Negroni Sbagliato

Sabugueiro e Lima

Caipirinha

7,0€ 

5,0€

7,0€

7,0€

8,0€

5,0€

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, inclusive o couvert (por pessoa), poderá ser cobrado se não for solicitado ou inutilizado pelo cliente. IVA incluído.



começamos por onde?

Couvert do Dia

Patê de Marisco com Torradas

Torradinhas com Manteiga Aromatizada

Chouriça Caseira Assada na Brasa

Creme de Marisco 

Pataniscas de Bacalhau à Moda Antiga

Petinga Frita

Amêijoa à "Bulhão Pato"

Salmão em Cura de Beterraba com Tangerina

Gambas al Ajillo

Presunto Ibérico 100% Bolota

Entradas

1,65€

5,0€

1,0€ 

4,5€

6,5€

3,7€

4,5€

19,0€

10,0€

16,0€

(50g) 18,0€ - (100g) 27,0€

Os pratos apresentados podem conter alergénios. Caso tenha alguma alergia ou intolerância alimentar, informe um dos nossos colaboradores.



o difícil é resistir!

Ostras ao Natural (un) 

Zamburinas (un)

Mariscada à 31 de Janeiro
(Sapateira, Percebes, Gambas)

Mariscada Premium
(Sapateira, Gambas, Percebes, Lagosta)

Seleção Quente de Marisco

Sapateira da Costa (kg)

Sapateira Recheada (kg)

Camarão Tigre (kg)

Gamba (kg)

Gamba Gigante (kg)

Lagosta (kg)

Lavagante (kg)

Percebes (kg)

Navalheira (kg)

Marisco

2,0€

2,4€

55,0€

70,0€

135,0€

39,0€

32,0€

85,0€

47,0€

62,0€

99,0€

80,0€

47,0€

46,5€

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, inclusive o couvert (por pessoa), poderá ser cobrado se não for solicitado ou inutilizado pelo cliente. IVA incluído.



aceita uma sugestão?

Filetes de Pescada

Filetes de Polvo com Arroz do Mesmo

Polvo à Lagareiro

Bacalhau à Lagareiro

Bacalhau à 31 Janeiro

Arroz de Tamboril com Gambas

Arroz de Marisco

Risotto de Lagosta

Cataplana de Marisco

Do Mar

16,5€/31,0€

23,5€/44,5€

22,5€/43,0€

19,5€/34,5€

19,5€/31,0€

23,0€/45,0€

26,0€/49,0€

28,0€

120,0€

Todos os dias chegam até nós os mais frescos e saborosos produtos do Mar, 
criteriosamente selecionados a pensar em si. A pesca do dia é quem dita a disponibilidade do 
peixe e marisco que apresentamos na nossa montra. Deixe-se surpreender pela qualidade do 
nosso produto e peça o aconselhamento dos nossos colaboradores para o respetivo método de
confeção - Preço sob consulta

Os pratos apresentados podem conter alergénios. Caso tenha alguma alergia ou intolerância alimentar, informe um dos nossos colaboradores.



Guarnições

Açorda de Ovas   

Arroz de Grelos ou Favas

Arroz Basmati

Arroz de Tomate

Legumes Salteados

7,5€

4,0€

2,5€

4,0€

3,7€

Batata a Murro

Batata Cozida

Salada Mista

Salada Russa

3,0€

3,0€

3,5€

3,5€

nem tudo o que é bom vem do mar!

Terra e Mar na Tábua

Bife à 31 Janeiro

Picanha Premium na Grelha

Bife de Vitela na Caçarola

Prego do Lombo em Bolo do Caco 

Cabidela de Frango Caseiro

Frango Caseiro à Antiga

Cabritinho no Forno

Da Terra

60,0€

23,0€

22,0€/41,0€

14,0€

11,0€

70,0€

70,0€

60,0€

(apenas por encomenda)

(apenas por encomenda)

(apenas por encomenda)

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, inclusive o couvert (por pessoa), poderá ser cobrado se não for solicitado ou inutilizado pelo cliente. IVA incluído.



termine da melhor maneira!

Rabanada Poveira   

O Nosso Pudim "Abade de Priscos"

Tarte de Amêndoa 
com Gelado de Baunilha

Petit Gâteau de Chocolate e Pistachio 
com Sorvete de Tangerina

Bolo de Noz com Doce de Ovos e Chila

Mil Folhas Cremoso 
com Gelado de Amendoim

Mousse de Chocolate

Copo de Limão com Vodka

Bola de Gelado
(vários sabores)

Abacaxi Laminado

4,0€ 

5,0€

5,0€

5,0€

4,5€

5,0€

4,0€ 

6,0€

1,8€

4,0€

Sobremesas

Os pratos apresentados podem conter alergénios. Caso tenha alguma alergia ou intolerância alimentar, informe um dos nossos colaboradores.


