
 

 



 

Vinho do Porto Taylor’s Chip Dry 
Vinho da Madeira Blandy Sercial 

Sumo de laranja natural 
Coca-Cola, Coca-Cola Light e Seven up 

Água mineral 
Dry Snacks 

 
 

Sopa de peixe e orégãos com pesto de coentros e tosta de alho 
 

Bacalhau fresco confiado em azeite e alho, 
com crosta de pão de azeitonas, espinafres salteados em azeite de tomate 

 
Peito de pintada assado, recheado com pistáchios e foie-gras de pato, 

batata assada e espargos verdes 
 

Mousse de dois chocolates com coulis de frutos vermelhos 
 

Vinho branco Quinta dos Grilos 
Vinho tinto Conde Vimioso 

Água Mineral 
Coca-Cola, Coca-Cola Light e Seven up 

Cerveja Nacional 
 

Buffet de Sobremesa 
Mousse de chocolate; Arroz doce; Torta de claras; Tarte de maça; Salada de fruta 

 

Queijo da Ilha, Rabaçal, Serpa 
Pão saloio, pão de centeio e broa de milho 

Tostas, nozes, frutos secos e uvas frescas, compotas, marmelada e mel 
 

Café 
 

Whisky novo JB; Baileys 
 
 

 
 

Preço por pessoa - € 110,00 
 
 



 

Vinho do Porto Taylor’s Chip Dry 
Vinho da Madeira Blandy Sercial 

Gin, Vodka 
Sumo de laranja natural 

Coca-Cola, Coca-Cola Light e Seven up 
Água mineral 

 

Grissini com presunto de Parma; Espetada de legumes grelhados e mozzarella 
Rissóis de camarão; Seleção de chamuças de frango e de legumes 

 

Sopa rica de peixes e mariscos do Atlântico com azeite perfumado com coentros 
 

Risotto de camarão e espargos verdes 
 

Mil-folhas de novilho e legumes grelhados com molho de alho doce e “gratin dauphinoise” 
 

Crepe de pêra Rocha com molho de caramelo e gelado de côco 
 

Vinho branco Herdade da Calada JCM, Alentejo 
Vinho tinto Castelo d’Alba, Reserva, Douro 

Água Mineral 
Coca-Cola, Coca-Cola Light e Seven up 

Cerveja Nacional 
 

Cheesecake de lima com frutos vermelhos; Mousse de chocolate; Arroz doce; Torta de claras; 
Fruta laminada; Brownie de chocolate e avelã com mousse de cappuccino 

 

Queijo de Castelo branco, Ilha, Niza, Serpa e Serra 
Pão saloio, pão de centeio e broa de milho 

Tostas, nozes, frutos secos e uvas frescas, compotas, marmelada e mel 
 

Café 
 

Whisky novo JB; Whisky velho Chivas regal 12 anos; Aguardente Velha; Licor Beirão 
 

 
Preço por pessoa - € 130,00 



 

 
Whiskey novo, Vodka, Gin, 

Espumante Murganheira, Velha Reserva, Bruto 
Vinhos Portugueses branco e tinto 

Sumo de laranja natural 
Refrigerantes: Coca-cola, Seven-Up, Diet Cola, água mineral 

 

 
Grissini com presunto de Parma 

Choux com mousse de fígado de aves 
Gambas com pontas de espargos e molho mimosa 

Brandada de bacalhau sobre polenta grelhada 
Croquete de vitela com azeitona preta 
Empadinhas de frango e cogumelos 

 

 
Creme de espargos brancos com ostras em tempura e cebolinho 

 
Risotto de açafrão com bacalhau fresco marinado em azeite de aneto 

 
Magret de pato fresco com mel e especiarias caramelizado, 

molho de suco de pato e balsâmico 
pudim de cenoura e courgettes, batata castelo assada 

 
Nougat glacée com molho de chocolate quente e crocante de pistáchio 

 
Bolo de Noivos e um flute de espumante 

 
Buffet de sobremesas à escolha e fruta laminada 

 
Buffet de queijos Portugueses e internacionais com selecção de pão laminado e tostas 

 
 

 
Quinta dos Grilos, Dão ~ branco 

Conde Vimioso, Tejo ~ tinto 
 

Preço - € 165,00 por pessoa 
 
 
 
 
 
 



 

 
Taylor’s Chip Dry Porto branco 

Blandy’s Servial Madeira 
Vinhos Portugueses branco e tinto 

Espumante Murganheira, Velha Reserva, Bruto 
Mimosa, Espumante Murganheira com sumo de laranja natural 

Sumo de laranja natural 
Refrigerantes: Coca-cola, Seven-Up, Diet Cola, água mineral 

Cerveja nacional 
 

 
Espetada de legumes com mozzarella 

Queijo de Azeitão sobre tosta e compota de tomate 
Tártaro de bonito em tosta de pão caseiro 
Roseta de salmão fumado com alcaparras 

Mini hambúrguer em pão brioche 
Pastéis de bacalhau 

Espetadinhas de frango em erva príncipe 
Quiche de legumes e cogumelos (vegetariano) 

 
Sopa fria de beterraba com espuma de natas 

 
Escalope de foie-gras salteado sobre ananás 

redução de vinho Moscatel e rebentos de alface 
 

Tranche de imperador ao vapor, 
molho de manteiga de algas e puré de brócolos 

 
Granizado de flor de laranjeira 

 
Lombo de novilho Wellington com molho de vinho da Madeira, 

espinafres salteados e cenoura 
 

Tulipa de dois chocolates com coulis de frutos do bosque 
 

Bolo de noivos e um flute de espumante 
 

Buffet de sobremesas à escolha 
 

Frutas laminadas – melão, manga, kiwi, papaia, laranja 
 

Buffet de queijos Portugueses e internacionais com selecção de pão laminado e tostas 
 
 
 



 

 
Sopa de cebola roxa com croutons 

Prego no pão 
Massa penne com molho de camarão e courgettes 

 

 
Herdade da Calada JCM, Alentejo ~ branco 

Castelo D’Alba, Reserva, Douro ~ tinto 
 

Preço - € 210,00 por pessoa 

 

 

 

 

 

 

 

 


