
 

Nota: Algumas ementas poderão sofrer alterações devido à sazonalidade dos produtos  

      Os nossos preços estão expressos em euros € e incluem IVA á taxa legal em vigor 

Our prices are presented in euros and include VAT 

 

 

 

Cocktail’s, Coffee Breaks & Lanches 

 
FRANCISCANA 

Líquidos 
Refrigerante de Laranja, Água, Águas “Frescas” e Café 

Sólidos 
Sortido seco 

__________________________________________________________________________________ 

CONVENTO 

Líquidos 
Refrigerante de Laranja, Água, Águas “Frescas e Café 

Sólidos 
Viennoiserie, sortido seco, Miniaturas salgadas, (3 variedades) 

__________________________________________________________________________________ 

SACRISTIA 

Líquidos 
Martini Branco & Tinto, Ricard, Porto Branco e Tinto, Moscatel, Vinho Branco e Tinto 

Regional (Qta Dos Termos), Refrigerante Laranja, Águas “Frescas” e Água 

Sólidos 
Viennoiserie, Sortido seco, miniaturas salgadas (5 variedades)  

___________________________________________________________________________ 

CAPELA 

Líquidos 
Martini Branco & Tinto, Ricard, Porto Branco e Tinto, Moscatel, Vinho Branco e Tinto 

Regional (Qta Dos Termos), Refrigerante Laranja, Águas “Frescas” e Água  

Sólidos 
Viennoiserie, sortido seco, miniaturas salgadas (7 variedades) 

___________________________________________________________________________ 

ABADIA 

Líquidos 
Martini Branco & Tinto, Ricard, Porto Branco e Tinto, Moscatel, Vinho Branco e Tinto 

Regional (Qta Dos Termos), Rosé, Mazagran, Limonada Framboesas, Sangria de Verão 

(ligeira), caipirinhas, Sumo Laranja & Ananás e Águas “frescas”  

Sólidos 
Viennoiserie, sortido seco, miniaturas salgadas (5 variedades), canapés gourmet de 

Época, (5 Variedades) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Algumas ementas poderão sofrer alterações devido à sazonalidade dos produtos  

      Os nossos preços estão expressos em euros € e incluem IVA á taxa legal em vigor 

Our prices are presented in euros and include VAT 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EXTRAS (PREÇO VARIÁVEL) 

 

Estação de Showcooking 

Pata de presunto a fatiar na hora 

Bar Premium  

Outras opções a combinar 

_______________________________________________________________________________ 

 

VIENNOISERIE ( A SELEÇÃO PODE VARIAR) 

Madalenas, mini muffins, mini pastel de nata, mini queijada de cereja, mini tatins 

de maçã, mini folhado de cereja, mini pavlovas de cereja, mimo do chef 

_______________________________________________________________________________ 

 

SORTIDO SECO 

Bolachas de chocolate, bolacha regional, areias  

_______________________________________________________________________________ 

 

MINIATURAS SALGADAS 

Mini empadas de frango, folhado de espinafres e queijo, mini quiches, mini 

folhado de camarão, mini folhado de salsicha, brioche com bacon, bolinha de 

pão com chouriço, sandes de salmão, sandes serrana, sandes de chouriço 

regional com manteiga 

_______________________________________________________________________________  

 

CANAPÉS GOURMET DE ÉPOCA (A SELECÇÃO PODE VARIAR) 

Mini prego de vitela com Bearnês, verrine de lagosta com citrinos, omelete de 

salmão, blinis com ovas de peixe, crostinis de camarão, bruschettas de abacate 

e queijo de cabra, crostini de beringela, mini galettes de tomate cereja e 

manjericão, focaccine de alecrim, croutes de vieiras  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Caso pretenda podemos combinar as ementas ou alterar algum dos itens. 

Ligue-nos e apresentaremos uma solução à sua medida 

 

 

Imagine. Nós fazemos! 

 


