
MENUS DE GRUPO 2020
    Minimo 12 pessoas

  

Em jantares de grupo, não aceitamos pagamentos parciais.  A pessoa que efectua 
a reserva fica única e exclusivamente  responsavel pelo pagamento total.

Deve eleger um prato de peixe ou de carne igual para todo o grupo.
Preços não negociáveis.
(Condições obrigatórias)

NOTA: Não são permitidas bebidas adquiridas noutros estabelecimentos.
      

IVA incluido à taxa em vigor

- Entradas (Pão, manteiga, pate, azeitonas, salada fria de atum, croquetes, pastéis de bacalhau, mini pica-pau.)

- Sopa 
- Bebidas  (Águas, sumos, vinho da casa, sangria da casa branca, tinta ou rosé. (não inclui Cerveja) 

- Sobremesa
- Café

     
13,90€

     
13,90€  

 
13,90€

 
13,90€

 
13,90€

  
13,90€

18,50€

     
15,90€

     
15,90€

   
15,90€

 
15,90€

 
15,90€

  
15,90€

20,50€

NOITES DE 
MÚSICA E 

ESPETÁCULO 
AO VIVO

Lombo de Porco Recheado com Alheira e Maça
 Com batata loura, arroz, ananás, laranja e salada.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Secretos de Porco 
 Com batata frita, arroz, feijão preto, ananás e laranja.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bacalhau Lascado com Broa
 Com batata a murro e salada.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bacalhau com Natas 
 Com salada.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Grelhada Mista
 Vitela, porco, frango, salsicha toscana, ananás, laranja, arroz de feijão e batata frita, salada.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rancho a moda de Viseu
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sugestão do Chefe: Grelhada á Fábrica 
Carne de Vitela, carne de porco, salsicha toscana, polvo, camarão, ananás, laranja, 
acompanhada com arroz de feijão, batata frita ou batata a murro e salada.



SERVIÇOS COM DOIS PRATOS
    Minimo 12 pessoas

  

Em jantares de grupo, não aceitamos pagamentos parciais.  A pessoa que efectua 
a reserva fica única e exclusivamente  responsavel pelo pagamento total.

Deve eleger um prato de peixe ou de carne igual para todo o grupo.
Preços não negociáveis.
(Condições obrigatórias)

NOTA: Não são permitidas bebidas adquiridas noutros estabelecimentos.
      

IVA incluido à taxa em vigor

OPÇÃO 1
 

- Entradas (Pão, manteiga, pate, azeitonas, salada fria de atum, croquetes, pastéis de bacalhau, mini pica-pau.)

- Sopa 
- Bebidas  (Águas, sumos, vinho da casa, sangria da casa branca, tinta ou rosé. (não inclui Cerveja) 

- Sobremesa
- Café

2 PRATOS (Excepto Grelhada à Fábrica)      19,5O€

OPÇÃO 2
 

- Entradas (Pão, manteiga, pate, azeitonas, salada friade atum, tentáculos ensalsados, bola, croquetes, pastéis de bacalhau, mini 

pica-pau, moelas ameijoas à bolhão pato.)

- Sopa 
- Bebidas  (Águas, sumos, vinho da casa, sangria de pressão branca ou tinta, (não inclui Cerveja) 

- Degustação de sobremesas
- Café

2 PRATOS (com Grelhada à Fábrica)       25,5O€


