
Restaurante da Adega 

Menus de

NATAL
2018

Grupos & Empresas



MENU MIRRA | 22,50 € / PESSOA

COUVERT

ENTRADA

PRATO PRINCIPAL
ESCOLHA UMA OPÇÃO

SOBREMESA

BEBIDAS

Pão, azeitonas, queijo fresco de cabra e manteigas

Creme de cenoura e abóbora

Lombo de porco recheado com Farinheira e 
espinafres, batata assada e salada

Bacalhau Espiritual com salada

Buffet de sobremesas de Natal: arroz doce, bolo rei, 
aletria, rabanadas, tronco de Natal, folhados de gila, 
encharcada com amêndoa, delícia de côco

Vinho Branco e Tinto Barrâncoa, cerveja, 
refrigerantes e águas minerais

CAFÉ OU CHÁ

OPÇÃO: Welcome Drink (Pato Frio Rose ou sumo de laranja) | + 1,50 € / pessoa. 



MENU INCENSO | 27,50 € / PESSOA

Pão, azeitonas, queijo fresco de cabra e manteigas

Creme de cenoura e abóbora

Arroz de pato com salada

Bacalhau no forno com batata assada e salada

Buffet de sobremesas de Natal: arroz doce, bolo rei, 
aletria, rabanadas, tronco de Natal, folhados de gila, 
encharcada com amêndoa, delícia de côco

Vinho Branco e Tinto Barrâncoa, cerveja, 
refrigerantes e águas minerais

CAFÉ OU CHÁ

OPÇÃO: Welcome Drink (Pato Frio Rose ou sumo de laranja) | + 1,50 € / pessoa. 

COUVERT

ENTRADA

PRATO PRINCIPAL
ESCOLHA UMA OPÇÃO

SOBREMESA

BEBIDAS



MENU OURO | 32,50 € / PESSOA

WELCOME DRINK

COUVERT

ENTRADA

PRATO PRINCIPAL
ESCOLHA UMA OPÇÃO

SOBREMESA

BEBIDAS

Vinho Pato Frio Rosé Cashmere ou sumo de laranja

Pão, azeitonas, queijo fresco de cabra e manteigas

Creme de cenoura e abóbora

Lombinho de porco com castanhas e pinhão, batata 
assada e salada

Bacalhau com Broa, espinafres e salada

Buffet de sobremesas de Natal: arroz doce, bolo rei, 
aletria, rabanadas, tronco de Natal, folhados de gila, 
encharcada com amêndoa, delícia de côco

Vinho Tinto Gáudio Clássico e Vinho Branco Grande 
Escolha, cerveja, refrigerantes e águas minerais

CAFÉ OU CHÁ

OPÇÃO: Escolha de 2 pratos principais | + 5,00 € / pessoa. 



INFORMAÇÕES GERAIS

Menus válidos para grupos de 10 a 50 pessoas.

Inclui organização e acompanhamento do evento.

Preços:
• Preço para Crianças: até 5 anos – grátis, dos 5 aos 12 anos (inclusive) – 50%
• Todos os preços apresentados são por pessoas e incluem IVA à taxa legal em vigor.

Condições de Reserva: 
• Reserva prévia obrigatória com uma antecedência mínima de 10 dias
• Obrigatório o pagamento de 30% no momento da reserva e restante no final do evento.
• De forma a otimizar os serviços e garantir a sua qualidade, o número final de 

participantes terá que ser confirmado até 3 dias antes do evento, sendo a base para a 
faturação do serviço.

Os valores incluem permanência no restaurante até às 16h00 (almoço) ou às 23h00 (jantar). 
Caso pretendam estender o serviço para lá desse horário, serão aplicados valores 
adicionais. 

Propostas de animação mediante consulta e pagamento adicional. 

INFORMAÇÕES E RESERVAS:
Tlm. +351 963 559 964 | Tlf. +351 284 436 240 | Email: tours@ribafreixo.com

mailto:tours@ribafreixo.com

