MENU GRUPOS

Temos uma sala reservada para grupos. Teremos todo o prazer de enviar as nossas sugestões de composição dos
menus, os quais podem ser sempre alterados de acordo com as pretensões do cliente. Solicite as nossas sugestões
através dos nossos contatos.

MENU BRONZE
ENTRADAS

Pão da casa, azeite e 'bruschetta'

PRATOS

Rigatoni al forno
Carne picada, cogumelos, tomate, natas e queijo gratinado no forno a lenha.
ou
Pizza Proscuitto e Funghi
Tomate San Marzano DOP, fiori di latte, fiambre e cogumelos frescos salteados.
ou
Tagliatelle con Funghi e Gamberetti
Com cogumelos frescos, camarão, tomate e natas.

BEBIDAS

Sangria, Vinho [Planura] e Refrigerantes. [Sangria Jarro Grande e Vinho Garrafa Grande, uma para cada 3 pessoas]

SOBREMESA
Doce da casa

CAFÉ

€22.90/por pessoa

MENU GRUPOS

Temos uma sala reservada para grupos. Teremos todo o prazer de enviar as nossas sugestões de composição dos
menus, os quais podem ser sempre alterados de acordo com as pretensões do cliente. Solicite as nossas sugestões
através dos nossos contatos.

MENU PRATA
ENTRADAS

Pão da casa, azeite e 'bruschetta'
Funghi ripieni
Cogumelos recheados com legumes, queijo, no forno a lenha

PRATOS
Risotto de gamberetti e rucola
Com camarão, rúcola, poucas natas e parmesão.
ou
Pizze Special
Tomate San Marzano DOP, fiori di latte, salami picante, cogumelos, azeitonas e alcachofras
ou
Rigatoni alla Siciliana
Macarrão com beringelas, mozarella fresca, tomate e manjericão.
ou
Vitello 68º com funghi e cognac *
Vitela Branca cozida a baixa temperatura com cogumelos frescos, cognac e poucas natas. (Só servido mal passado).

BEBIDAS
Sangria, Vinho [Quinta da Lagoalva] e Refrigerantes. [Sangria Jarro Grande e Vinho Garrafa Grande, uma para cada 3 pessoas]

SOBREMESA
Doce da casa

CAFÉ

€25.90/por pessoa

MENU GRUPOS

Temos uma sala reservada para grupos. Teremos todo o prazer de enviar as nossas sugestões de composição dos
menus, os quais podem ser sempre alterados de acordo com as pretensões do cliente. Solicite as nossas sugestões
através dos nossos contatos.

MENU OURO
APERITIVO

Prosecco (espumante italiano)

ENTRADAS

Pão da casa, azeite e 'bruschetta'
Funghi ripieni
Cogumelos recheados com legumes, queijo, no forno a lenha

PRIMO PIATO:
Risotto ai funghi porcini
Com cogumelos porcini.
ou
Ravioli ricotta e spinaci
Ricotta, espinafres e muito poucas natas.

SECONDO PIATO

Vitello 68º com funghi e cognac *
Vitela Branca cozida a baixa temperatura com cogumelos frescos, cognac e poucas natas. (Só servido mal passado).

BEBIDAS

Sangria, Vinho [Quinta da Lagoalva] e Refrigerantes. [Sangria Jarro Grande e Vinho Garrafa Grande, uma para cada 3 pessoas]

SOBREMESA

Doce da casa ou Tiramisú.

CAFÉ

€33.50/por pessoa

