
 

   
 
 
 

Menu Empresa 



 

Proposta A 

 

Entradas e Bebidas 

Entradas: Canapés variados 
Bebidas: Porto de Honra, Gin, Martini, Moscatel, Vinhos da 
Casa  
(Tinto/ Branco), Sumos e águas 
 
Refeição Principal 
Entradas: Creme de legumes 
 
(escolha uma das opções) 
Prato de peixe: Bacalhau com broa a saladas 
Prato de carne: Lombinhos de porco com molho de 
ameixas, batata assada e grelos 
Perú ou Cabrito assado no forno à padeiro 
 
Sobremesa e café 
Doces: Doce da Herdade, fruta e café 
 
 
 
 
 
 
 
Orçamento: 

Adultos 

Preço por pessoa €28 (mínimo de 20 pessoas) + IVA 

                            €25 (mínimo de 30 pessoas) + IVA 

Reservas 

Calendário: sujeito a confirmação 

Menu: definir a proposta escolhida 

Participantes: confirmar número de participantes 

Pagamento: 25% com a reserva. Restante pagamento no dia do evento 

Extras: 

Decoração- sujeito a orçamento (em função da solicitação do cliente) 

Eventos temáticos/ Animação- sujeito a orçamento  

(em função da solicitação do cliente) 

Opcionais- Espumante e outras bebidas licorosas que não 

constem no nosso menu- sujeito a orçamento  

(em função da solicitação do cliente) 



Proposta B 

 

 

Entradas e Bebidas 
Entradas: Canapés variados 
Bebidas: Porto de Honra, Gin, Martini, Moscatel, Vinhos da 
Casa (Tinto/ Branco), Sumos e águas 
 
Refeição Principal 
Entradas: Sopa do Campo 
 
(escolha uma das opções) 
Prato de peixe: Bacalhau à Lagareiro 
Prato de carne: Medalhões de vitela com cogumelos, arroz 
árabe e grelos 
 
Sobremesa e café 
Doces: Doce da Herdade, fruta e café 
 
 
 
 
 
 
 
Orçamento: 

Adultos 

Preço por pessoa €26 (mínimo de 20 pessoas) + IVA 

                            €20 (mínimo de 30 pessoas) + IVA 

Reservas 

Calendário: sujeito a confirmação 

Menu: definir a proposta escolhida 

Participantes: confirmar número de participantes 

Pagamento: 25% com a reserva. Restante pagamento no dia do evento 

Extras: 

Decoração- sujeito a orçamento (em função da solicitação do cliente) 

Eventos temáticos/ Animação- sujeito a orçamento  

(em função da solicitação do cliente) 

Opcionais- Espumante e outras bebidas licorosas que não 

constem no nosso menu- sujeito a orçamento  

(em função da solicitação do cliente) 

 

 



 

Proposta C 
 
 
 
Entradas e Bebidas 
Entradas: Canapés variados 
Bebidas: Porto de Honra, Gin, Martini, Moscatel, Vinhos da 
Casa (Tinto/ Branco), Sumos e águas 
 
 
Refeição Principal 
Entradas: Creme de alho francês 
 
 
(escolha uma das opções) 
Prato de peixe: Bacalhau à Narciso 
Prato de carne: Peitos de pato com alecrim e mel                         
Perú dourado com castanhas, batata assada e legumes 
 
Sobremesa e café 
Doces: Doce da Herdade, fruta e café 
 
 
 
 
Orçamento: 

Adultos 

Preço por pessoa €25 (mínimo de 20 pessoas) + IVA 

                            €18 (mínimo de 30 pessoas) + IVA 

Reservas 

Calendário: sujeito a confirmação 

Menu: definir a proposta escolhida 

Participantes: confirmar número de participantes 

Pagamento: 25% com a reserva. Restante pagamento no dia do evento 

Extras: 

Decoração- sujeito a orçamento  

(em função da solicitação do cliente) 

Eventos temáticos/ Animação- sujeito a orçamento  

(em função da solicitação do cliente) 

Opcionais- Espumante e outras bebidas licorosas que  

Não constem no nosso menu- sujeito a orçamento  

(em função da solicitação do cliente) 

 


