ALMOUROL RESTAURANTE - Ementas Gerais de Grupo
1ª Opção - 17€





Aperitivo de Boas Vindas: Vinhos leves, Águas, Refrigerantes, cervejas, e sangria
Canapés vários e Sopa de legumes
Naco de carne assada com batatinhas e legumes salteados
Taça de fruta e Doce Regional Tancos; Vinhos, Refrigerantes, Águas, Cervejas e Cafés

2ª Opção - 18,50€ (prato a escolher e igual para todo o grupo)





Aperitivo de Boas Vindas: Vinhos leves, Águas, Refrigerantes, cervejas, e sangria;
Canapés vários e salgadinhos mistos
Sopa Peixes e legumes
Lombinho de peixe ou lombinho de porco com migas de couve e batatinhas ou
Lapardana de bacalhau (lascas bacalhau, broa milho, batata e couve)
 Pratinho misto de fruta e doce; Vinhos, Refrigerantes, Águas, Cervejas e Cafés

3ª Opção – 23,00€ (2 pratos)







Aperitivo de Boas Vindas: Vinhos leves, Águas, Refrigerantes, cervejas, e sangria;
Canapés vários e salgadinhos mistos
Sopa Peixes e legumes
2 Pratos: 1 peixe e 1 carne (a escolher e a acordar)
Sobremesa: A escolher previamente
Bebidas: Vinhos, Refrigerantes, Águas, Cervejas e Cafés

4ª Opção - 27,50 € (Serviço buffet – a partir de 40 pessoas )
Aperitivos e Canapés, 2 sopas, 3 pratos, Mesa de frutas e doces, bebidas e cafés

Outras Opções
Ementas e programas ajustadas ao grupo em questão. Agradecemos solicitação.

Condições:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Estas Condições Gerais de Venda são consideradas apenas para Ementas de Grupo.
Consideramos Ementas de Grupo, para um mínimo de 18 pessoas adultas.
Os valores disponíveis são válidos apenas para escolha de 1 ementa por grupo.
Qualquer orçamento só constitui obrigação deste restaurante após sinalização efetuada, ou mediante acordo prévio, por escrito.
Escalões de preços: Crianças 0-2 anos = 0 / Crianças 3-11 anos =50% / A partir 12 anos = 100%
O n.º provisório de pessoas para cada serviço, deve ser entregue até 8 dias da data de serviço.
O n.º final de pessoas será entregue até 2 dias antes do serviço.
O valor a pagar será sempre na base do número final de pessoas (anteriormente referido).
Nos serviços que se verificar uma redução do nº de pessoas superior a 10%, poderão ser objeto de retificação de preço.
Forma de Pagamento: 25% - Sinalização (Ato da Confirmação) 75 % Final do Serviço, ou mediante acordo mútuo prévio (até 15 dias)
Tipos de Pagamento: Cheque, Dinheiro, Multibanco (a entregar/pagar na totalidade pelo organizador / representante ou seu mandatário), ou
Transferência Bancária - IBAN: PT50 0035 0876 00007173230 35
Gratuidades: Apenas e só através do cartão cliente CashBack World; será creditado na conta cartão o valor correspondente a 25% do total de
consumo do grupo.
O tempo de permanência de clientes para cada refeição, é estimado para um máximo de 04.00Horas; a partir deste tempo, poderá ser
debitado o valor horário de permanência, ou valor a acordar entre as partes; o mesmo se aplica a partir das 00.00Horas.
As horas a partir do tempo de permanência ultrapassado, serão quantificadas e pagas - Valor p/empregado/hora: 25,00€.
Comidas e bebidas não contempladas na proposta, serão debitadas à parte.
Géneros ou bebidas não fornecidas pelo Restaurante, serão alvo de acordo prévio, e terão uma taxa de serviço a acordar, tendo por base:
Bolo Comemorativo:1,0€/pax; Espumante:1,0 €/pax; outras bebidas – valor de carta.
Dietas e/ou pratos Vegetarianos/especiais, serão objeto de tratamento pontual – solicitado e acordado previamente.
A disposição de mesas, será tratada e conjugada mutuamente, com uma antecedência de 8 dias;
(Formato mesas: Redondas - 4-6 pessoas; Redondas - 10-12 pessoas; Retangulares - 10-12 pessoas
Todos os valores referidos incluem IVA (taxa de acordo com lei em vigor).
Válido de Janeiro a Novembro de 2020

Tancos - Vila Nova da Barquinharestaurante@almourol.pt
Tel.:249 720 100

www.almourol.pt

