desde: 9€

Salads - main dishes & desserts

EMENTAS PARA GRUPOS

EMENTA PARA GRUPOS

Ementa

A

GOURMET:
Pão.

PRATO:

Lomo de porco no forno.

SOBREMESA:

Sobremesa da casa.

BEBIDA:

Vinhos da casa, águas ou refrigerantes.

CAFÉ:
Café

Gratuidades & descontos
Grupos superiores a 40 pessoas.

Grupos inferiores* a 40 pessoas.
*Gratuidades para mínimo de 20 pessoas.

Informações
Contrua a sua própia ementa em:
www.miradourodocastelo.com

Preços & reservas
restaurante@miradourodocastelo.com

Crianças até 12 anos, 50% desconto.

As informações contidas no presente documento não podem ser usadas sem o nosso consentimento.
Trata-se de conteúdos de carater confidencial.
O não comprimento do mesmo será tratado por meios judiciais.

(+351) 251 465 469

EMENTA PARA GRUPOS

Ementa

B

GOURMET:
Pão.

PRATO:

Conteleta de porco

.

SOBREMESA:

Sobremesa da casa.

BEBIDA:

Vinhos da casa, águas ou refrigerantes.

CAFÉ:
Café

Gratuidades & descontos
Grupos superiores a 40 pessoas.

Grupos inferiores* a 40 pessoas.
*Gratuidades para mínimo de 20 pessoas.

Informações
Contrua a sua própia ementa em:
www.miradourodocastelo.com

Preços & reservas
restaurante@miradourodocastelo.com

Crianças até 12 anos, 50% desconto.

As informações contidas no presente documento não podem ser usadas sem o nosso consentimento.
Trata-se de conteúdos de carater confidencial.
O não comprimento do mesmo será tratado por meios judiciais.

(+351) 251 465 469

EMENTA PARA GRUPOS

Ementa

C

GOURMET:
Pão.

PRATO:

Vitela assada no forno.

SOBREMESA:

Sobremesa da casa.

BEBIDA:

Vinhos da casa, águas ou refrigerantes.

CAFÉ:
Café

Gratuidades & descontos
Grupos superiores a 40 pessoas.

Grupos inferiores* a 40 pessoas.
*Gratuidades para mínimo de 20 pessoas.

Informações
Contrua a sua própia ementa em:
www.miradourodocastelo.com

Preços & reservas
restaurante@miradourodocastelo.com

Crianças até 12 anos, 50% desconto.

As informações contidas no presente documento não podem ser usadas sem o nosso consentimento.
Trata-se de conteúdos de carater confidencial.
O não comprimento do mesmo será tratado por meios judiciais.

(+351) 251 465 469

EMENTA PARA GRUPOS

Ementa

D

GOURMET:
Pão.

ENTRADA:

Caldo no pote.

PRATO:

Vitela assada no forno.

SOBREMESA:

Sobremesa da casa.

BEBIDA:

Vinhos da casa, águas ou refrigerantes.

CAFÉ:
Café

Gratuidades & descontos
Grupos superiores a 40 pessoas.

Grupos inferiores* a 40 pessoas.
*Gratuidades para mínimo de 20 pessoas.

Informações
Contrua a sua própia ementa em:
www.miradourodocastelo.com

Preços & reservas
restaurante@miradourodocastelo.com

Crianças até 12 anos, 50% desconto.

As informações contidas no presente documento não podem ser usadas sem o nosso consentimento.
Trata-se de conteúdos de carater confidencial.
O não comprimento do mesmo será tratado por meios judiciais.

(+351) 251 465 469

EMENTA PARA GRUPOS

Ementa

E

GOURMET:
Pão.

ENTRADA:
Fumeiro.

PRATO:

Bacalhau a D. António.

SOBREMESA:

Sobremesa da casa.

BEBIDA:

Vinhos da casa, águas ou refrigerantes.

CAFÉ:
Café

Gratuidades & descontos
Grupos superiores a 40 pessoas.

Grupos inferiores* a 40 pessoas.
*Gratuidades para mínimo de 20 pessoas.

Informações
Contrua a sua própia ementa em:
www.miradourodocastelo.com

Preços & reservas
restaurante@miradourodocastelo.com

Crianças até 12 anos, 50% desconto.

As informações contidas no presente documento não podem ser usadas sem o nosso consentimento.
Trata-se de conteúdos de carater confidencial.
O não comprimento do mesmo será tratado por meios judiciais.

(+351) 251 465 469

EMENTA PARA GRUPOS

Ementa

F

GOURMET:
Pão.

ENTRADA:

Caldo no pote.

PRATO:

Bacalhau com broa.

SOBREMESA:

Sobremesa da casa.

BEBIDA:

Vinhos da casa, águas ou refrigerantes.

CAFÉ:
Café

Gratuidades & descontos
Grupos superiores a 40 pessoas.

Grupos inferiores* a 40 pessoas.
*Gratuidades para mínimo de 20 pessoas.

Informações
Contrua a sua própia ementa em:
www.miradourodocastelo.com

Preços & reservas
restaurante@miradourodocastelo.com

Crianças até 12 anos, 50% desconto.

As informações contidas no presente documento não podem ser usadas sem o nosso consentimento.
Trata-se de conteúdos de carater confidencial.
O não comprimento do mesmo será tratado por meios judiciais.

(+351) 251 465 469

EMENTA PARA GRUPOS

Ementa

G

GOURMET:
Pão.

ENTRADA:

Caldo no pote.

PRATO:

Cabrito no forno.

SOBREMESA:

Sobremesa da casa.

BEBIDA:

Vinhos da casa, águas ou refrigerantes.

CAFÉ:
Café

Gratuidades & descontos
Grupos superiores a 40 pessoas.

Grupos inferiores* a 40 pessoas.
*Gratuidades para mínimo de 20 pessoas.

Informações
Contrua a sua própia ementa em:
www.miradourodocastelo.com

Preços & reservas
restaurante@miradourodocastelo.com

Crianças até 12 anos, 50% desconto.

As informações contidas no presente documento não podem ser usadas sem o nosso consentimento.
Trata-se de conteúdos de carater confidencial.
O não comprimento do mesmo será tratado por meios judiciais.

(+351) 251 465 469

EMENTA PARA GRUPOS

Ementa

H

GOURMET:
Pão.

ENTRADA:

Caldo no pote.

1º PRATO:

Bacalhau com broa.

2º PRATO:

Cabrito no forno.

SOBREMESA:

Sobremesa da casa.

BEBIDA:

Vinhos da casa, águas ou refrigerantes.

CAFÉ:
Café

Gratuidades & descontos
Grupos superiores a 40 pessoas.

Grupos inferiores* a 40 pessoas.
*Gratuidades para mínimo de 20 pessoas.

Informações
Contrua a sua própia ementa em:
www.miradourodocastelo.com

Preços & reservas
restaurante@miradourodocastelo.com

Crianças até 12 anos, 50% desconto.

As informações contidas no presente documento não podem ser usadas sem o nosso consentimento.
Trata-se de conteúdos de carater confidencial.
O não comprimento do mesmo será tratado por meios judiciais.

(+351) 251 465 469

www.miradourodocastelo.com
N- 42.027675, W- 8.159893
restaurante@miradourodocastelo.com
(+351) 251 465 469

Notas finais:
Todas as ementas apresentadas podem ser alteradas ou personalizadas.
Existem diversas opções para criar a sua ementa à medida em www.miradourodocastelo.com

