
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.

Menu: € 45 por pessoa  • Suplemento 2º prato (à escolha): € 7,50 por pessoa
Excepto às segundas e terças-feiras por encerramento da sala.
Sexta-feira com serviço de Buffet: € 39 (sem bebidas).
Animação: Novembro à sexta-feira e sábado. Dezembro de quarta-feira a sábado.

PREÇOS E CONDIÇÕES GERAIS

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

BEBIDAS

• Crumble de maçã • Rolo de chocolate c/ frutos dos bosques • Bavaroise de manga e chocolate 
• Cheesecake de maracujá • Profiteroles em castelo de chocolate • Tiramisù com pedaços de manga e 
cacau • Leite-creme queimado • Marquise de chocolate c/ gelado de baunilha • Parfait de caramelo c/ 
molho de mirtilos • Tartele de limão merengada

SOBREMESAS

• Mimo de pescada à Costa Verde • Medalhão de corvina à marinheiro • Tranche de salmão ao sabor do 
alho • Bacalhau lascado sobre broa do agricultor • Bacalhau à Zé do Pipo • Arroz de pato à Antiga 
• Vitela do nispo assada c/ batata do forno • Mimo de vitela à “Transmontana” • Lombinhos de porco em 
rio de cogumelos • Peito de peru recheado com farinheira 

PRATO PRINCIPAL

• Pimentos padron no grill c/ oliva • Pezinhos de porco à Alentejana • Mini rojões  • Cogumelos laminados 
c/ mel e rúcula • Presunto lusitano • Ovos recheados com espargos verdes • Queijo brie c/ cascata de 
frutos vermelhos • Pataniscas de bacalhau e presunto • Bolinhos de bacalhau • Misto de enchidos no 
grill • Rissóis c/ leitão da mealhada • Creme de legumes do Douro • Sopa de peixe do Atlântico • Sopa 
de verdes do mercado

ENTRADAS E CREMES

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

MENU CONVÍVIO NATAL
Restaurante Baccará

CASINO ESPINHO


