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Ementa Prata 

Cocktail de Boas Vindas  

Receção aos noivos e convidados  Flute de espumante com frutos vermelhos 

Bar do Cocktail  Vinho branco | Vinho tinto | Sangria |Cerveja |Amêndoa amarga | Sumo de 
laranja | Coca-Cola | Coca-Cola zero | Seven-Up | Água aromatizada | Água com gás     
Água sem gás 

Entradinhas em Serviço Volante Mini pizzas |Bruschettas |Chouriço assado | Morcela assada 
Espetadinhas de frutas |Canapés do mar | Canapés de atum | Folhadinhos sortidos | Mini 
pastéis de bacalhau | Mini rissóis de marisco| Mini croquetes de carne | Tábua vegan sortida 

Refeição  

Entrada (Escolha uma das opções) Sopa de peixe com massinhas | Aveludado de legumes com 
juliana de couves | Creme de espinafres com fio de natas |Creme de cenoura com aroma de 
hortelã 

Prato de Peixe (Escolha uma das opções)  Rolo de bacalhau e migas de couves |  Bacalhau 
Espiritual | Lombinhos de perca gratinados com mozzarella | Bacalhau gratinado com natas  
Tranches de perca do Nilo sobre cama de espinafres 

Prato de Carne (Escolha uma das opções) Perna de porco assada com puré de maçã reineta 
Lombo de porco recheado com ameixas pretas | Lombo de porco recheado com farinheira 
Lombo de porco com mel e ananás | Arroz de pato à Chef 

Sobremesa (Escolha uma das opções) Bola de gelado (nata, manga ou limão) com toping 
caseiro (morangos, chocolate ou frutos silvestres) |Tarte de maçã com mel sobre farinha de 
bolacha oreo 

Digestivo | Café | Descafeinado | Chás 

Bar Aberto Vinho frisante | Vinho branco | Vinho tinto | Sangria | Cerveja | Moscatel    
Amêndoa amarga | Vodka | Whisky novo| Gin |Sumo de laranja | Coca-Cola | Coca-Cola 
zero| Seven-Up | Água com gás | Água sem gás | Café | Descafeinado | Chás 

Buffet de Doces e Frutas  Frutas da época | Frutas tropicais | Bolo de bolacha | Bolo brigadeiro 
Pudim de leite condensado | Torta de laranja | Tarte de amêndoas |Pão de Ló |Mousse de 
chocolate |Mousse de manga |Mousse de bolacha Oreo | Leite creme |Arroz doce 

Buffet de Queijos Seleção de queijos nacionais |Seleção de queijos estrangeiros |Doces em 
Compota |Tostinhas |Sortido de bolachas 

Buffet de Marisco Camarão cozido | Ameijoas à Bulhão Pato |Tostinhas 

Molhos  Ao Limão |Picante |Cocktail 

Buffet de Frios  Entremeada de Negrais |Peito de peru laminado com alecrim | Frango dourado 
Cela de porco |Massa ao molho Pesto | Quiche de frango |Salada de cogumelos |Salada 
mista | Salada tropical | Salada Russa | Cesto de Pães | Tábua vegan sortida 

Ceia  Caldo Verde com broa de milho e chouriço 

Bolo dos Noivos e Espumante   Abertura com Fogo Preso 
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Ofertas da Ementa Prata 

Sob consulta 

Ementa Ouro 

Receção dos noivos e convidados: Flute de espumante com frutos vermelhos 

Cocktail de Boas Vindas 

Bar do Cocktail Caipirinha de lima| Gin | Martini bianco | Martini rosso |Porto branco   
Limonada | Vinho frisante | Vinho branco | Vinho tinto | Sangria | Cerveja | Moscatel     
Amêndoa amarga | Sumo de laranja | Coca-Cola | Coca-Cola zero | Seven-Up |Água 
aromatizada com limão, canela e hortelã | Água com gás |Água sem gás 

Churrasquinho ao vivo Salsicha fresca| Entremeada| Entrecosto| Febras| Asinhas de frango 
Chouriço | Morcela 

Entradinhas em Serviço Volante Mini pizzas |Folhadinhos sortidos | Bruschettas | Pasta de 
farinheira com ovos |Tâmaras assadas com bacon | Mini chamuças | Espetadinhas de frutas 
Canapés do mar | Pasta de atum com tostinhas | Mini pastéis de bacalhau | Mini rissóis de 
marisco | Mini croquetes de carne | Tábua vegan sortida 

Refeição 

Entrada (Escolha uma das Opções) Aveludado de couve flor com bróculos | Creme de espargos 
brancos com crocante de bacon | Creme de alho Francês |Creme de ervilhas com crocante 
de bacon 

Prato de Peixe (Escolha uma das Opções) Posta de bacalhau com crosta de broa| Lombinhos 
de perca com molho caseiro de marisco| Posta de bacalhau com amêndoas palitadas 

Prato de Carne (Escolha uma das Opções) Vitela assada com ananás natural assado |Vitela à 
Bordalesa | Peito de peru assado com ervas |Vitela com redução de cerveja preta |Lombinho 
de porco assado  

Sobremesa (Escolha uma das Opções) Delícia de chocolate com bola de gelado (Nata, limão 
ou Manga) e toping (Morangos, chocolate ou frutos silvestres)|Tarte de maçã com bola de 
gelado (Nata, limão ou manga) 

Digestivos | Café | Descafeinado | Chás 

Bar Aberto Caipirinha de lima | Caipirinha de laranja | Licor Beirão |Licor de whisky |Martini 
Bianco | Martini  Rosso |Porto Tinto | Limonada |  Vinho branco | Vinho tinto | Sangria | Cerveja 
Moscatel | Amêndoa amarga Vodka | Whisky novo | Gin |Sumo de laranja | Coca-Cola  
Coca-Cola zero | Seven-Up |Água com gás |Água sem gás| Café |Descafeinado Chás 

Buffet de Doce e Frutas  Frutas da época | Frutas tropicais |Manjar dos Deuses com calda de 
ameixa preta | Torta de cenoura | Bolo de bolacha | Bolo brigadeiro | Pudim de leite 
condensado|Tarte de amêndoas | Pão de Ló |Mousse de chocolate |  Mousse de manga 
Mousse de bolacha Oreo | Leite creme |Arroz doce 

Buffet de Queijos e Charcutaria  Tábuas de charcutaria laminada | Seleção de queijos nacionais 
Seleção de queijos estrangeiros | Doces em compota | Marmelada | Tostinhas | Sortido de 
bolachas 

Buffet de Marisco  Sapateira | Pasta de sapateira | Camarão cozido |Ameijoas à Bulhão Pato 
Tostinhas 

Molhos  Ao limão | Picante |Cocktail 
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Buffet de Frios  Leitão de Negrais | Quiche de legumes| Quiche de frango| Batatas chips    
Salada de tentáculos ao molho verde |Entremeada de Negrais |Frango dourado| Peito de 
peru laminado | Cela de porco | Massa ao molho Pesto | Salada de cogumelos | Salada mista  
Salada Italiana | Salada Russa |Cesto de pães |Tábua vegan sortida 

Rechaud Quente Ratatouille de legumes frescos |Caldo Verde com broa de milho e chouriço 
Chille, ou arroz de feijão vermelho e pataniscas de bacalhau, ou bacalhau à Brás 

Bolo dos Noivos e Espumante   Abertura com Fogo Preso 

Ofertas da Ementa Ouro 

Sob consulta 

 

Ementa Diamante  

Receção dos noivos e convidados  Flute de espumante com frutos vermelhos 

Cocktail de Boas Vindas 

Bar do Cocktail: Whisky novo |Vinho Frisante |Caipirinha de lima |Caipirinha de laranja | Porto 
branco | Gin |Martini Bianco | Martini Rosso |Limonada | Vinho branco |Vinho tinto| Sangria 
Cerveja |Moscatel | Amêndoa amarga |Sumo de laranja | Coca-Cola | Coca-Cola zero   
Seven-Up   | Água Aromatizada com limão, canela e hortelã |Água com Gás |Água sem Gás 

Carrinho das Minis  Carrinho de mão com cerveja mini no gelo 

Churrasquinho ao vivo  Picanha | Salsicha fresca |Entremeada| Entrecosto| Febras | Asinhas 
de frango | Chouriço | Morcela 

Entradinhas em serviço volante  Mini pizzas |Tentáculos ao molho verde | Bruschettas| Pasta de 
farinheira com ovos |Espetadinhas de melão com presunto | Tâmaras assadas com bacon  
Folhadinhos sortidos |  Mini chamuças |Canapés do mar| Pasta de atum com tostinhas |Mini 
pastéis de bacalhau | Mini rissóis de marisco| Mini croquetes de carne | Tábua vegan sortida 

Refeição 

Entrada (Escolha uma das opções) Cocktail de camarão sobre filetes de papaia; Cocktail de 
camarão sobre filetes de meloa | Sopa rica de peixe 

Prato de Peixe (Escolha uma das opções) Arroz de tamboril com camarão |Arroz de marisco  
Rolinhos de peixe com camarão |Gratinado de frutos do mar 

Prato de Carne (Escolha uma das opções) Tornedó de vitela| Bifinhos de porco preto ao vinho 
tinto| Medalhões de vitela 

Sobremesa (Escolha uma das opções) Grande delícia de morango com toping de chocolate  
Crepe com gelado (Nata, limão ou manga) e toping (chocolate, morangos e frutos silvestres)  

Digestivos | Café | Descafeinado | Chás 

Bar Aberto  Vinho Frisante |Caipirinha de Lima | Caipirinha de laranja | Licor Beirão | Licor de 
whisky | Martini bianco | Martini rosso | Porto tinto | Limonada | Vinho branco | Vinho tinto  
Sangria | Cerveja Moscatel | Amêndoa amarga |Vodka |  Whisky novo | Gin | Sumo de laranja 
Coca-Cola | Coca-Cola zero | Seven-Up |Água com gás |Água sem gás |Água aromatizada 
com limão, canela e hortelã | Café | Descafeinado | Chás 

Buffet de Doces e Frutas  Frutas da época | Frutas tropicais | Torta de laranja | Bolo profiteroles 
Tarte de amêndoa |Pudim de côco | Manjar dos Deuses com calda de ameixas pretas  | Chese 
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cake com frutos silvestres| Bolo de bolacha | Bolo brigadeiro | Pudim de leite condensado    
Tarte de nata | Mousse de chocolate| Mousse de manga |   Mousse de bolacha Oreo | Leite 

creme |Arroz doce 

Buffet de Queijos e Charcutaria  Tábua de charcutaria laminada | Seleção de queijos nacionais 
Seleção de queijos estrangeiros | Doce em compota |Marmelada | Tostinhas |Sortido de 
bolachas 

Molhos  Ao limão |Picante |Cocktail 

Buffet de Marisco  Mexilhão ao molho verde | Sapateira | Pasta de sapateira | Camarão cosido 
ao natural |Ameijoas à Bulhão Pato | Tostinhas 

Buffet de Frios  Nachos Mexicanos |Leitão de Negrais |Tentáculos ao molho verde |Quiche de 
frango |Quiche de legumes |Batatas chips | Salada de grão com bacalhau |Salada 
Mediterrânica| Entremeada de Negrais |Frango dourado| Peito de peru com alecrim| Cela 
de porco | Massa ao Pesto |Salada tropical | Salada Russa | Cesto de pães |Tábua vegan 
sortida 

Rechaud de Quentes  Mini bifanas |Caldo verde com broa de milho e chouriço |Chilli ou Arroz 
de feijão vermelho com pataniscas de bacalhau, ou bacalhau à Brás  

Bolo dos Noivos e Espumante  Abertura com Fogo Preso 

Ofertas da Ementa Diamante 

Sob consulta 

Ementa Pedras Preciosas 

Receção dos noivos e convidados  Flute de espumante com frutos vermelhos 

Cocktail de Boas Vindas 

Bar do Cocktail  Whisky novo |Vinho Frisante |Caipirinha de lima |Caipirinha de laranja | Porto 
branco | Gin | Martini Bianco | Martini Rosso | Limonada |Vinho branco| Vinho tinto | Sangria 
Cerveja  | Moscatel | Amêndoa amarga | Sumo de laranja | Coca-Cola| Coca-Cola zero  
Seven-Up  |Água aromatizada com limão, canela e hortelã | Água com gás |Água sem gás 

Carrinho das Minis  Carrinho de mão com cerveja mini no Gelo 

Churrasquinho ao vivo  Picanha |Salsicha fresca |Entremeada | Entrecosto| Febras Asinhas de 
frango |Chouriço | Morcela 

Entradinhas em serviço volante  Almôndegas com molho agridoce | Mini pizzas |Tentáculos ao 
molho verde | Bruschettas| Pasta de farinheira com ovos | Espetadinhas de melão com 
presunto | Tâmaras assadas com bacon | Folhadinhos sortidos |  Mini chamuças |Canapés do 
mar| Pasta de atum com tostinhas |Mini pastéis de bacalhau | Mini rissóis de marisco| Mini 
croquetes de carne | Tábua vegan sortida 

Refeição 

Entrada (Escolha uma das opções) Vol au vent de marisco | Aveludado de espargos verdes 
Creme de marisco  

Prato de Peixe (Escolha uma das opções) Caldeirada de peixes | Arroz de camarão e berbigão 
à Chef | Pescada à delícia  

Prato de Carne (Escolha uma das opções) Tornedó do lombo de novilho cintado com bacon 
Medalhões do lombo de novilho às 3 pimentas | Lombo de novilho assado com mostarda 
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Medalhões do lombo de novilho com molho agridoce |Medalhões do lombo de novilho com 
ananás | Cabrito assado à Padeiro 

Sobremesa (Escolha uma das opções) Profiteroles com toping de chocolate quente                                
Petit gateau com bola de gelado (nata, baunilha, limão ou manga) e toping (chocolate, 
morangos ou frutos silvestres) 

Digestivos | Café | Descafeinado | Chás 

Bar Aberto  Espumante Rose| Vinho frisante |Caipirinha de lima| Caipirinha de laranja | Licor 
Beirão | Licor de whisky | Martini Bianco | Martini  Rosso | Porto tinto | Limonada |  Vinho branco  
Vinho tinto  Sangria  |Cerveja  Moscatel |Amêndoa amarga |Vodka |  Whisky novo |Gin |Sumo 
de laranja Coca-Cola | Coca-Cola zero | Seven-Up  |Água com gás | Água sem gás| Café  
Descafeinado | Chás 

Buffet de Doces e Frutas  Frutas da época | Frutas tropicais | Bolo profiteroles |Tarte de amêndoa 
Pudim de côco |Manjar dos Deuses com calda de ameixa preta |Chese cake com frutos 
silvestres| Bolo de bolacha | Bolo brigadeiro | Pudim de leite condensado |Tarte de nata      
Tarte de amêndoas | Mousse de chocolate | Mousse de manga| Mousse de bolacha Oreo  
Leite creme |Arroz-doce 

Buffet de Doces Quentes Crepes | Waffles | Fondue de chocolate branco| Fondue de 
Chocolate de leite 

Buffet de Queijos e Charcutaria  Tábua de charcutaria laminada | Seleção de queijos nacionais 
Seleção de queijos estrangeiros | Doces em compota |Marmelada |Tostinhas |Sortido de 
bolachas 

Buffet de Marisco  Mexilhão ao molho verde | Sapateira | Pasta de sapateira | Camarão Cozido 
Ameijoas à Bulhão Pato | Tostinhas 

Molhos  Ao limão |Picante |Cocktail 

Buffet de Frios  Nachos Mexicanos | Quiche de camarão | Quiche de frango | Quiche de 
legumes | Tentáculos ao molho verde | Leitão de Negrais | Azeitonas temperadas | Chips de 
batata doce |Entremeada de Negrais | Frango dourado |Peito de peru laminado com alecrim 
Cela de porco | Massa com  molho Pesto |Salada de grão com bacalhau |Salada 
mediterrânea | Salada tropical| Salada Russa |Cesto de pães  |Tábua vegan sortida 

Rechaud de Quentes: Arroz de feijão vermelho com pataniscas de bacalhau |Caldo verde com 
broa de milho e chouriço | Chille, ou mini bifanas, ou bacalhau à Brás 

Bolo dos Noivos e Espumante Abertura com fogo preso 

Ofertas da Ementa Pedras Preciosas 

Sob consulta  

 


