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fevereiro
2018
- sábado-

BUFFET SÁBADO
Almoço
SALA VIP

SERVIÇO DE BUFFET *
Buffet de Saladas / Sopa / Entradas
(à descrição)
Aveludado de Legumes
Saladas Frias, Petiscos Quentes e Frios, Presunto Laminado
Salgados, Queijo Fresco e Requeijão

Pratos Quentes
(à descrição)
Bacalhau Espiritual
Secretos de Porco grelhado
Galito do Campo assado no forno
Leitão assado à D.Abade

Buffet de Sobremesas
(1 consumo em prato de sobremesa ou em taça de vidro)

Buffet de Bebidas
(bebidas do nosso buffet a copo à descrição)
----------------------

13,50€ / pessoa**
Crianças dos 0 - 3 anos: não pagam / 4 - 8 anos: 6,00€

BUFFET LIVRE (grupos superiores a 15 pessoas)
Serviço livre sem restrições e Bebidas na Mesa
----------------------

16,50€ - 17,50€ / pessoa
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BUFFET SÁBADO
novembro Jantar
2017
-sábado-

SALA VIP

* NOTAS:
As Bebidas incluídas neste preçário são bebidas a copo, quanto a bebidas à unidade, caso o cliente
deseje estas à mesa, serão debitadas ao preço da carta de bebidas.
Considera-se segundo consumo de sobremesa quando o cliente se serve no Buffet das sobremesas 2
vezes ou utiliza no mesmo consumo o prato de sobremesa e a taça de vidro, nesta situação o preço do
Buffet sofre um acréscimo de valor de 1,50€.
Caso o cliente se sirva no Buffet das sobremesas com o prato raso ou o prato de sopa o preço do
Buffet sofre um acréscimo de valor de 2,50 €.

** NOTAS:
Preço não válido para Grupos nem para Autocarros.
Serviço disponível – Almoço das 12h às 15h | Jantar das 19h30 às 23h
Bar aberto às bebidas incluídas após o serviço de café tem um acréscimo de 2,50 Euros até ao horário
de fecho
Em caso de rutura de algum produto alimentar exposto no buffet, reservamo-nos o direito de substituir
este por outro por nós selecionado.

Neste Estabelecimento Existe Livro de Reclamações.

IVA incl. Às Taxas em Vigor

