MENU DE NATAL 2021
DEGUST’AR LISBOA
Menu
Couvert
Variedade de pães, azeite do Esporão, azeitonas marinadas com orégãos, manteiga de citrinos,
manteiga de cebolinho com flor de sal, manteiga de cabra e paté caseiro
Entradas regionais (na mesa para partilhar)
Queijo de Évora fatiado
Queijo de Évora gratinado com azeite e
orégãos
Cogumelos frescos salteados em azeite,
alho e coentros
Paio de porco Ibérico

Febras de vinagrete
Entradas (individuais)
Creme de legumes
Caldo verde com chouriço alentejano
Creme de grão de bico com espigos de couve

Vegetarianos
Pataniscas de legumes da horta com arroz de coentros malandrinho
Cogumelos frescos salteados com molho de coentros e esparguete BIO
Peixes
Bacalhau gratinado no forno com coentros, espinafres e salada
Cação de coentrada com batata a murro e pão frito
Bacalhau à brás com salada
Lombo de bacalhau assado, azeite de alho, batata nova a murro, ovo, azeitonas e coentros
Tentáculos de polvo do Algarve salteados em azeite de alho, coentros, batata a murro e grelos de
couve
Carnes
Lombinhos de porco ibérico marinados com pimentão da horta e laranja, migas de espargos
verdes e linguiça frita
Bochechas de porco ibérico em molho de vinho tinto alentejano, puré de tubérculos e legumes
Arroz de pato com salada alentejana
Rolinhos de novilho recheados com presunto, arroz basmati e legumes com caril
Peito de peru recheado com ameixas, salada de batata quente com especiarias e brócolos
Sobremesas
Encharcada conventual
Sericá à alentejana com ameixa de Elvas
Toucinho-do-céu
Sopa dourada
Bebidas

Tarte de chocolate
Leite creme queimado
Salada de frutas frescas
Fruta fresca laminada

Água, Cerveja, Refrigerantes e Café́ e/ou Chá́

Couvert | 1 Entrada (Sopa) | 1 Peixe ou 1 Carne | 1 Sobremesa - €28,00 / pessoa
Couvert | Selecção de 4 Entradinhas Regionais (na mesa) | 1 Peixe ou 1 Carne | 1 Sobremesa - €28,00 / pessoa
Couvert | 1 Entrada | 1 Peixe e 1 Carne | 1 Sobremesa - €34,00 / pessoa
Couvert | Selecção de 4 Entradinhas Regionais (na mesa) | 1 Peixe e 1 Carne | 1 Sobremesa - €34,00 / pessoa

MENU DE NATAL 2021
DEGUST’AR LISBOA
SUPLEMENTO DE VINHOS
Suplemento I
Vinho “Vinha do Monte” branco e tinto
ou
Vinho “Monte Velho” (Esporão) branco e tinto

€6,00 por pessoa
Suplemento II
Vinho “EA Fundação Eugénio Almeida” branco e tinto
ou
Vinho “Monte da Ravasqueira” branco e tinto

€8 por pessoa
Suplemento II
Vinho “Herdade dos Grous” branco e tinto
ou
Vinho “Monte de Peceguina” branco e tinto

€10,00 por pessoa
WELCOME DRINK
Vinho Monte da Ravasqueira, água, cerveja, refrigerantes, frutos secos e batata chips - €8,00 /
pessoa
NOTAS
Mesa única disponível sob consulta // limitado ao número de pessoas possível;
Exclusividade do espaço sob consulta e orçamento;
IVA incluído à taxa em vigor;

Condições Gerais
Preços e menus válidos a partir de 12
pessoas

Outros horários mediante disponibilidade e
orçamento

O n.º de participantes deverá ser definido
até 7 dias antes da realização do evento.
Redução do nº de pessoas até 48 horas
antes, o valor não será deduzido na fatura.
Reduções depois das 48 horas será
debitado na totalidade.

Condições de Pagamento:
Para adjudicação - 50% do total estimado;
Restante no final do serviço no mesmo dia.

Horário de almoço e jantar:
Serviço de almoço: 12h30-15h30
Serviço de jantar: 19h30-23h00

Cancelamentos:
Devolução do valor de depósito inicial, caso
o cancelamento seja efetuado até uma
semana antes.
Não há devolução do valor se o
cancelamento for efetuado depois de 7 dias
antes do evento.

