Condições Gerais

OS PREÇOS DAS EMENTAS INCLUEM:
- Aluguer do espaço.

ALTERAÇÕES

- Decoração floral das mesas (flores da época).,
mas não podem ser levadas do espaço no final
da refeição , caso o deseje terá de pagar 1,50 €
por pessoa.

- Querendo o Cliente Conjunto Musical para
animação o Preço varia entre 350 Euros + IVA
a 700 Euros + IVA.

- IVA incluído às taxas em vigor .

CONDIÇÕES PARA CRIANÇAS
- Crianças até aos 3 anos não pagam. Dos 4
aos 8 anos pagam apenas 50% do preço por
Adulto. A partir dos 9 anos pagam como adulto.

RESERVAS E CONFIRMAÇÕES
- A confirmação terá de ser feita até 15 dias
antes do evento da seguinte forma: Nº de
adultos, Nº de crianças que pagam 50% e Nº de
crianças que embora não pagando precisem de
lugar.

- Caso não queira musica mas sim outro género
de animação, nós temos um Programa de
Animação muito completo, peça para o
consultar nas nossas instalações.
- Apesar das várias ementas que apresentamos
o Cliente pode elaborar uma Ementa a seu
gosto para a qual nós apresentaremos um
Orçamento. Todos os Preços podem ser
alterados.
- O Restaurante Dom Abade, reserva-se o
direito de poder alterar o conteúdo e preços das
Ementas anexas e serviços orçamentados até
ao momento da confirmação dos mesmos.
- Qualquer informação omissa neste pequeno
Briefing está sujeita a esclarecimento por parte
do Restaurante Dom Abade.

- Este número confirmado, será o mínimo a
pagar.
- No caso de haver marcação de lugares, o
esquema c/ a distribuição de lugares e
respetivos marcadores de mesa terão de ser
entregues até 4 dias antes do evento.

Neste Estabelecimento existe Livro de Reclamações.

Todas estas Condições e preçários não se aplicam
nos meses de Julho , Agosto e Dezembro .

BOLO COMEMORATIVO E ESPUMANTE
- É escolhido pelo Cliente até 1 semana antes
do evento na pastelaria por nós indicada.
Quando não incluído no Orçamento vai
aumentar o valor da ementa em 3,00 Euros por
pessoa para o bolo e 1.00 Euro por pessoa para
o Espumante.

PAGAMENTO FINAL
- O pagamento é efetuado no dia do evento em
Numerário ou Cheque.
- As instalções encerram pelas 16h30 para os
serviços de almoços e pelas 00h30 para os
serrviços de jantar.

Consulte-nos para mais informações.

