MENU DE GRUPOS

O nosso couvert, pão de curgete, pão pita, manteiga
aromatizada e azeitonas marinadas com laranja
do Algarve

Para Começar
O nosso couvert, pão de curgete, pão pita, manteiga
aromatizada e azeitonas marinadas com laranja
do Algarve

Menu C

Para Começar

Menu B

Menu A

MENU DE GRUPOS
O nosso couvert, pão de curgete, pão pita, manteiga
aromatizada e azeitonas marinadas com laranja
do Algarve

Tapas para partilhar

Tapas para partilhar

Sopa de cenoura, abóbora e gengibre

Creme de espargos

Aveludado de castanha

Empadas argentinas

Bolinhas de alheira com aioli

Cao cao de gambas

Ovos com farinheira

Tempura de legumes e camarão

Bolinhas de alheira com aioli

Bolinhas de alheira com aioli

Ceviche de manga e abacate

Ceviche de Salmão

Pimentos padrón

Pimentos padrón

OPÇÃO ENTRE PEIXE OU CARNE

Pratos Principais

Pratos Principais

Salmão marinado com sementes de sésamo com
arroz thai

OPÇÃO ENTRE PEIXE OU CARNE

OPÇÃO ENTRE PEIXE OU CARNE

Pratos Principais

Polvo grelhado com molho crioula de manga e xerém

Franguinho Chakall com batata doce frita

Sobremesa

Bebidas

Marquise de chocolate negro, molho de manga e chili
e gelado

Rib eye maturada com batata doce frita e feĳão
à brasileira
Sobremesa
Marquise de chocolate negro, molho de manga e chili
e gelado

Bebidas

Pannacotta de poejo

Seleção Prime de vinho branco e tinto, cerveja,
águas, refrigerantes e café

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.

Carpaccio de abacaxi com calda de coentros e
gengibre

€ 42 pessoa

Seleção Prime de vinho branco e tinto, cerveja,
águas, refrigerantes e café

€ 35 pessoa

Bolo de xerém, pera e amêndoa com bola de gelado

Tapas para partilhar

Bacalhau confitado com xérem de coentros e
crocante de presunto

Fraldinha maturada com arroz thai e feĳão à
brasileira

Sobremesa

€ 30 pessoa

Para Começar

Bebidas
Seleção Prime de vinho branco e tinto, cerveja,
águas, refrigerantes e café

TERMOS E CONDIÇÕES
Preços
Os preços são válidos para um grupo mínimo de 10 pessoas e incluem:
Iva à taxa legal em vigor;
Estacionamento gratuito junto ao hotel (sujeito a disponibilidade);
Bebidas incluídas durante o serviço de jantar:
Seleção Prime de vinho branco e tinto*, cerveja, águas, refrigerantes e café
*½ garrafa por pessoa
Serviço de bar após o jantar, até à 01:00, com 10% de desconto sobre o consumo
Serviços adicionais disponíveis
Cocktail de boas vindas on request, com suplemento associado
Animação e Música on request, com suplemento associado
Opções de pratos vegetarianas disponíveis (favor informar antecipadamente)
Condições especiais e ofertas para grupos superiores a 20 pessoas, sob consulta
Confirmação do evento
A confirmação do número de convidados e ementa escolhida até 7dias antes do evento e será
este o número final para efeitos de faturação.
Caso o número de pessoas seja superior ao comfirmado, a faturação será ajustada de acordo.
Caso existe algum caso de restrições alimentares ou alergias, por favor informe-nos.

RESERVAS
Whatsapp: +351918267094
T: +351281001306
E: fuel.rsv@theprimehotels.com
www.theprimehotels.com

