
INFO: eventos@solverde.pt | +351 227 335 500

MENU CONVÍVIO NATAL
Restaurante Baccará

CASINO ESPINHO

Condições:
• Escolha prévia de um creme ou três entradas, um prato principal e uma sobremesa.
• Menu válido para grupos de 20 a 60 pessoas.
• Os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.
• Aceitam-se alterações:
   - Até 3 dias antes do evento, desde que não exceda o máximo de 10% do número de pessoas 
     informadas previamente.
   - Em caso de cancelamentos superiores, serão debitados os serviços requisitados pela sua totalidade.

Menus: € 45 por pessoa  • Suplemento 2º prato (à escolha): € 7,50 por pessoa

PREÇOS E CONDIÇÕES GERAIS

• Vinhos da nossa selecção • Águas • Refrigerantes • Cerveja • Café com bolo-rei

BEBIDAS

• Carré de maçã • Torta de cenoura com frutos dos bosques • Bavaroise de manga e chocolate 
• Cheesecake de frutos vermelhos e crocante • Parfait de maracujá com molho de mirtilos 
• Tiramisu com pedaços de manga e cacau • Mil folhas com creme russo e molho de morango 
• Leite-creme queimado • Pudim de coco e amêndoas • Bolinho de chocolate com gelado de morango

SOBREMESAS

• Mimos de pescada sobre cama do campo • Medalhão de mero ao sauté com perfume de mousseline 
• Tranche de salmão lascado em sésamo • Bacalhau lascado ao sabor da broa do Douro 
• Bacalhau à Zé do Pipo • Arroz de pato à moda da avó • Tranche de vitela assada à moda de Arouca 
• Posta de vitela à Transmontana • Lombinhos de porco com molho de champignon
• Peito de peru recheado com farinheira e queijo cabra 

PRATO PRINCIPAL

• Polvo com molho de verde • Pezinhos de porco de coentrada • Mini rojões • Azeitonas de Elvas 
• Presunto de Lamego • Ovos recheados com espargos verdes • Mini francesinha • Pataniscas de bacalhau 
• Bolinhos de bacalhau • Queijinhos secos de Évora • Rissóis de leitão • Creme de legumes do Douro 
• Creme de  peixe do Atlântico • Canja de galinha do campo

ENTRADAS E CREMES

eventos@solverde.pt | +351 227 335 500Reservas, consulte o seu Agente de Viagens.


