Quinta do Almirante
Menus para GRUPOS
Mínimo 15 pagantes

Menu A

Menu B

Entradas

Entradas

Pão, Azeitonas, Queijo Seco, Manteigas
Linguiça com Cogumelos
Tosta com Ovos e Farinheira

Pão, Azeitonas, Queijo Seco, Manteigas
Misto de Enchidos
Tomate Recheado com Queijo e Carne

Prato Peixe

Prato Peixe

Bacalhau à Florentina
Bacalhau com Natas com Salada Campestre
Almofadas de Salmão com Legumes Salteados

Arroz de Peixe à Marinheiro
Bacalhau à Minhota c/ Batata Frita às Rodelas e Saladas
Tranches de Salmão com Alcaparras e Batata Parisiense

Prato Carne

Prato Carne

Carne de Porco à Alentejana, com Batatas e Salada
Strogonoff de Vitela com Arroz e Gambas
Bochechas de Porco com Batatas no Forno e Legumes

Supremo de Frango Gratinado em Cama de Espinafres e Batata no Forno
Medalhões de Porco em Massa Folhada com Arroz Árabe
Arroz de Pato com Laranja à Moda Antiga

Sobremesa (escolha uma de entre as que se encontram na pág. seguinte) Sobremesa (escolha uma de entre as que se encontram na pág. seguinte)

Bebidas (à descrição até à sobremesa)

Bebidas (à descrição até à sobremesa)

Vinho Branco/Tinto Reguengos, Sangria Tinta, Imperial
Refrigerantes, Águas, Café, Descafeinado e Chá

Vinho Branco/Tinto Reguengos, Sangria Tinta, Imperial
Refrigerantes, Águas, Café, Descafeinado e Chá

1 prato 18,50€

1 prato 20,00€ 2 pratos 23,50€

2 pratos 21,50€

Menu C

Menu D

Entradas

Entradas

Pão, Azeitonas, Queijo, Manteigas
Saladinhas de Ovas e Orelha
Cogumelo Fresco Recheado com Queijo

Pão, Azeitonas, Paio, Manteigas
Gambas à Almirante
Folhado de Queijo de Cabra e Goiabada

Prato Peixe

Prato Peixe

Arroz de Polvo
Bacalhau ao Forno com Crosta de Broa de Milho e Batata a Murro
Bacalhau à Lagareiro Saloio com Batatinha a Murro e Couve Portuguesa

Arroz de Tamboril com Gambas
Medalhões de Garoupa com Gambas c/ Batatas e Legumes

Prato Carne

Prato Carne

Vitela Assada com Cogumelos Frescos e Batata Frita
Borrego à Padeiro com Batatinha Assadas e Esparregado
Vitela Recheada com Ameixas com Batata Frita e Legumes

Tornedó à Casa com Amêndoas, Batata Frita e Esparregado
Cabrito à Padeiro com Batatinha Assadas e Esparregado

Sobremesa (escolha uma de entre as que se encontram na pág. seguinte)

Sobremesa (escolha uma de entre as que se encontram na pág. seguinte)

Bebidas (à descrição até à sobremesa)

Bebidas (à descrição até à sobremesa)

Vinho Branco/Tinto Reguengos, Sangria Tinta, Imperial
Refrigerantes, Águas, Café, Descafeinado e Chá

Vinho Branco/Tinto Reguengos, Sangria Tinta, Imperial
Refrigerantes, Águas, Café, Descafeinado e Chá

1 prato 21,50€ 2 pratos 26,00€

1 prato 25,00€ 2 pratos 29,00€

Os menus são compostos por bebidas e comidas.
Todos os menus incluem bebidas no valor de 2,50 € c/iva a 23% ;sendo o restante a 13%.
Os pratos escolhidos serão iguais para todos os convidados.
Em caso de alergias/intolerância deveremos ser informados, pois as sugestões/pratos acima descritos poderão conter
ingredientes alergénios ( ex: ovos, leite, glúten, crustáceos).
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Sobremesas
(Haverá sempre Salada de Frutas ou Fruta da Época, para quem não quiser sobremesa)






Semifrio de Frutos Silvestres
Farófias
Doce da Casa
Panna Cotta com Frutos Silvestres






Mousse de Chocolate
Bolo de Bolacha
Pudim Flan
Brownie de Chocolate com Bola de Gelado

Extras
Substituição do vinho por outro ao gosto do cliente, paga a diferença de carta individualmente por pessoa
Receção com salgadinhos e bebidos (Martini, Favaios, Gin, Vinho, Sumos) acresce 3,30 € por pagante.
Sopa (Creme de Legumes, Alho Francês, Aveludado de Nabiças, Caldo Verde) acresce 1,00 € por pagante.
Whisky novo servido com o café acresce 3,00 € por pagante. (aproximadamente uma garrafa para 17 pagantes)

Pagamentos
Bebés

— Dos 0 aos 4 anos, não pagam. Em cada 8 bebés por grupo é cobrado o valor de um adulto.

Crianças

— Dos 5 aos 11 anos de idade pagam 50% do valor de um adulto.

√ Sinalização de 20% no ato da marcação, mínimo 50 €
√ A marcação do número de pessoas obriga ao pagamento do menu.

Horário
O horário de entrada deverá ser entre as 12h00 e as 14h30, para almoço, e para jantar das 19h30 às 21h30; a
hora de saída será até às 16h00 e a 24h00, respetivamente.
As horas extra são cobradas à parte, e poderá ter um valor entre os 100€ e os 200€/hora.

Observações
Na escolha de um menu superior seja um prato ou dois poderá sempre escolher qualquer item dos menus
anteriores por substituição, mas mantendo-se sempre o preço do mais alto.
Caso o grupo seja de 25 pagantes ou superior, a Quinta do Almirante oferece uma receção com Martini, Gin e
Moscatel.
Em aniversários a Quinta do Almirante oferece o Espumante para acompanhar o Bolo de Aniversário.
Se pretender poderá reservar uma mesa no Almirante Bar, esta terá de ser ocupada até às 23h45. Neste caso o
consumo mínimo do bar terá uma redução para o grupo, desde que possível mediante a noite em causa.
Este serviço não lhe permite ter acesso e usufruir do jardim se estiverem eventos a decorrer.
Não servimos estes menus para festas de batizados ou casamentos, reservamo-nos o direito de não efetuar o
serviço ou de o alterar para a ementa mais adequada, caso nos tenha sido omitida esta informação por parte
do cliente.
A Quinta do Almirante declina qualquer responsabilidade por acidentes ocorridos nas nossas instalações
provocadas por convidados, terceiros, animações ou insufláveis contratados pelos clientes, estando as crianças
proibidas de circular no jardim sem supervisão de um adulto. Sendo igualmente proibido jogar-se à bola, em
qualquer do espaço da quinta.
A pessoas contratante do evento será a responsável pelo pagamento do mesmo e por eventuais estragos
efetuados por convidados da sua festa ou evento.
Não servimos bebidas alcoólicas a menores de 18 anos.
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