Passagem de Ano 2018
Preços
19H30 Welcome cocktail
Bebidas
Cerveja de pressão, Vermute branco e tinto, Vinho
branco e tinto, Sangria de espumante c/ frutos
vermelhos, Moscatel, Gin tónico, Caipirinhas, Sumo de
laranja, Sumos de frutas naturais, Coca-Cola, Sprite
Aperitivos sólidos
Salgadinhos diversos, Canapés variados, Trouxa de
morcela c/ ananás, Rolinhos de presunto c/ requeijão,
Espetadinhas de melão c/ presunto, Ovos mexidos c/
farinheira, Crocantes de camarão c/ molho agri-doce,
Espeto de brie c/ marmelada, Crocante de brie,
Brunesa de fruta fresca c/ iogurte, Crostini c/ queijo e
ervas, Presunto laminado, Queijos laminados, Enchidos
grelhados

Até 10 de Dezembro
Preço por pessoa: €85,00
Crianças dos 4 aos 10 anos: €42,50
Crianças dos 0 aos 3 anos: Grátis
Após 10 de Dezembro
Preço por pessoa: €90,00
Crianças dos 4 aos 10 anos: €45,00
Crianças dos 0 aos 3 anos: Grátis
Politica de reserva

20H30 Jantar
Quentes
Sopa rica de peixe
Bacalhau lascado c/ broa
Lombinho de porco preto lardeado c/ bacon

•

Sobremesa
Cheesecake de lemon curd e amêndoa

•

00H00 c/ fogo de artifício
Bolo-rei
Passas
Espumante
01H00 Buffet
Gambas cozidas ao natural, Queijos nacionais e
estrangeiros, Leitão de negrais, Sela de porco,
Franguinhos trinchados, Saladas frias variadas, Caldo
verde
Frutas laminadas, Bolo de bolacha, Bolo de chocolate,
Brigadeiro, Montanha de profiteroles, Tarte de
amêndoa, Tarte de limão merengada, Tarte de maçã,
Cheesecake de frutos silvestres, Pavlova, Tiramissu,
Mousse de chocolate, Mousse de morango, Mousse de
limão, Bavaroise de manga, Delicia de banana, Pudim
de ovos, Leite creme, Arroz doce, Farófias, Gelatinas

reserva.
•

Quinta Marquês da Serra: DJ animador
Quinta do Coração: Música ao vivo e Dj

Pagamento do restantes valor a ser efetuado até
dia 22 de Dezembro de 2016.
Levantamento de pulseiras de acesso ao evento é
realizado

nos

nossos

escritórios,

após

boa

cobrança da reserva.

•

As reservas só serão consideradas válidas após
pagamento do valor de sinalização.

•

O cancelamento após a reserva implica a perda
do sinal.

Formas de pagamento
•

Transferência bancária

•

Numerário diretamente nos nossos escritórios

•

Multibanco diretamente nos nossos escritórios

Condições gerais
•

Bar aberto
Vinho branco e tinto regional, Vinho verde, Cerveja de
pressão, Água mineral c/ e s/ gás, Coca-Cola, Sprite,
Sumo de laranja, Café, Whisky novo, Vodka, Gin, Licor
de whisky, Licor de amêndoa, Licor Beirão, Licor
Nacional, Licor de Café, Caipirinha, Brandy, Porto doce
tinto, Aguardente branca

Pagamento de 50% do valor total no ato de

A aceitação das condições implica a partilha de
mesa com outras pessoas, desde que sejam grupos
inferiores a 10 pessoas.

•

Lugares limitados.

•

Dress code: elegante

•

IVA incluído à taxa legal em vigor

Reservas: geral@grupoms.pt | 219 511 676
Horário de atendimento: 10H00 – 19H00

