Menu Almoço → 14,5€

Entradas:

Entradas:
Pão, Azeitonas temperadas, Manteiga de Alho e Paté o Picadeiro

Bebida: 2 bebidas por pessoa: água, refrigerante,
imperial, vinho da casa (branco ou tinto)

Prato Principal: 1 prato/pessoa a selecionar de entre
as opções disponíveis

Sobremesa: 1 sobremesa a selecionar de entre as
nossas opções de sobremesa

refeições com sorrisos

Menu Jantar → 16 €

Café

Pão, Azeitonas temperadas,
Manteiga de Alho e Paté o Picadeiro

Bebida: 2 bebidas por pessoa: água, refrigerante,
imperial, vinho da casa (branco ou tinto)

Entrada/Petisco:
Casquinhas de Batata frita c/ maionese de alho
Bolinhas de Alheira fritas evolvidas em miolo de noz

Prato Principal: 1 prato/pessoa a selecionar de entre
as opções disponíveis

Sobremesa: 1 sobremesa a selecionar de entre as
nossas opções de sobremesa

Café

Menu para Empresas
www.escolaequitacaoqsa.com/restauranteopicadeiro
qsaclube.hipico@gmail.com
911 040 556

Condições de Reserva:
- Preços por pessoa para grupo de pelo menos 15 pessoas.
- As opções de pratos principais devem ser-nos comunicadas até 2 dias antes
da data do evento.
- A reserva é confirmada com pagamento de 50% do valor do grupo. Se
houver desistência até 1 semana antes do evento, devolvemos o valor na
totalidade. Em caso de desistência no próprio dia, haverá lugar à cobrança
da totalidade do valor acordado para o grupo.

Opções de Pratos
Recomendamos a escolha de 2 a 3 opções para o
grupo no sentido de garantir o serviço a todos
em tempo similar ☺

Opção de Incluir Jarro de Sangria de
2L → +9€/jarro
Opção de incluir mais um
Prato Principal → +8€/pessoa

BACALHAU COM BROA
BACALHAU COM NATAS

MASSADA DE PEIXE
ARROZ DE PATO

FEIJOADA À PORTUGUESA
CARNE DE PORCO À ALENTEJANA
ROLO DE CARNE RECHEADO COM FARINHEIRA

Para crianças integradas em grupos de
adultos temos as seguintes condições:
6€ para crianças até aos 6 anos
10€ para crianças até aos 10 anos
Prego no prato com arroz branco
Nuggets de frango com arroz branco
Douradinhos com arroz branco

