Proposta

Menu de Grupo
2017/09

Entradas
Queijo curado de ovelha - Serra da Estrela
Lombo enguitado de porco Alentejano
Requeijão de ovelha – Serra da Estrela
Cubos de melão ao natural
Alheira de vitela Mirandesa na chapa
Pastéis de bacalhau
Rissóis de camarão
Croquetes de vitela
Tomate cereja à flor de sal
Pão/ broa de Avintes/ azeitonas/ azeite VE
Pratos principais
opção peixe: Filetes de pescada dourados (|arroz de legumes|açorda do mar)
Filetes de polvo (arroz malandro do mesmo|arroz à grega)
Polvo à lagareiro (batata a murro, vegetais grelhados)
Lombo de bacalhau com migas de broa de Avintes (b. a murro e grelos salteados)
Lombo de bacalhau à Confraria (b. frita ponte nova e grelos salteados)
Lombo de bacalhau dourado em cebolada de tomate e pimentos
opção carne:

“Vitela Mirandesa” no forno (batatinhas assadas, arroz de forno e salteado de legumes)
Cachaço de “Vitela Mirandesa” em vinho tinto (batata palha)
Lombinhos de “Vitela Mirandesa” com ervilhas (arroz de forno e salteado de legumes)
“Secretos” de puro ibérico ao Pimentão (arroz malandro de tomate e coentros)
Cordon bleu (chips + salteado mix de vegetais)

Sobremesas
opção sobremesa: Tarte folhada de maçã e gelado de baunilha
Macedónia de fruta com bola de gelado de morango
Bolo de uvas pretas e gelado de baunilha
Gelado de baunilha com chocolate quente + bolo chocolate
Bebidas
Vinho branco|tinto: Ribeiro Santo - DÃO DOC
Vinho branco (Verde) – Conde de Vilar - Alvarinho e Trajadura
Água, cerveja nacional e refrigerantes
Café
Preço 1 prato/pax - 26,00 EUR - IVA NÃO INCLUÍDO
23,00 Eur/pax – serviço de alimentação e bebidas (inclui água mineral sem gás e cafetaria) (1)
3,00 Eur/pax – serviço de bebidas (inclui vinho apresentado, cerveja nacional e refrigerantes) (2)
Se opção de 2 pratos - acréscimo de 6,00 Eur/ pax (1)
(1)
(2)

IVA NÃO INCLUÍDO - taxa em vigor (13%)
IVA NÃO INCLUÍDO - taxa em vigor (23%)
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