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Qualquer evento realizado na Quinta dos Vales, sejam jantares de gala ou um almoço de degustação 
clássico, deve ser acompanhado por uma extraordinária experiência culinária. Oferecemos um conjunto 
de opções que se adequam às diversas ocasiões.

Temos uma parceria exclusiva com Bon Bon Catering há muitos anos e, em particular, somos clientes nos 
seus restaurantes ainda há mais tempo, assim, é justo constatar que nos cativaram com a qualidade que 
providenciam.

Todos os pratos são preparados com ingredientes locais e as refeições podem ser adaptadas a qualquer 
requerimento específico.

É tão simples como escolher a combinação perfeita para o seu evento.

Além dos menus fantásticos que sugerimos, todos os preços incluem o uso do local por 3 horas ( ver os 
termos e condições).

CATERING



SELECTA €29,50 PREMIUM €32,50

DELUXE €37,50 GRACE €39,50
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Couvert:

Entrada:

Prato 
principal:

Sobremesa:

Pão, manteiga & azeitonas

Salmão marinado com molho de  
mostarda e aneto

Porco preto estufado com ameixas
Batatas Dauphinoise
Legumes da época

Crème brûlée com sorvete de 
framboesa

Couvert:

Entrada:

Prato 
principal:

Sobremesa:

Pão, manteiga & azeitonas

Dueto de carpaccio de salmão e  
salmão fumado

Carne  de  vaca  guisada  com  
ervas  mediterrânicas
Batatas Dauphinoise
Legumes  de  época

Torta de amêndoa com gelado de  
baunilha

Couvert:

Entrada:

Prato 
principal:

Sobremesa:

Pão, manteiga & azeitonas

Composição de:

Salmão fumado
Camarão
Shot de gaspacho 
Tataki de atum

Dueto de lombinho de porco e porco  
preto estufado
Molho de Moscatel
Batatas Dauphinoise
Legumes de época

Morangos com gelado de baunilha

Couvert:

Entrada:

Pão, manteiga & azeitonas

Composição de:

Camarão & tataki de atum
Carpaccio de salmão  
Pate de fígado de galinha
Presunto
Peito de pato fumado

Sobremesa: Composição de:

Crème brûlée 
Mousse de chocolate
Morangos frescos
Torta de amêndoa
Sorvete de framboesa

Prato 
principal: Carré de borrego e molho de tomilho

Batatas Dauphinoise
Legumes de época

O grupo deve ter no mínimo 10 pessoas

MENUS DEFINIDOS
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O grupo deve ter no mínimo 40 pessoas

SYRAH €27,50• Frango assado "à Guia"

• Lombo de porco assado com molho de ameixa

• Hambúrgueres de carne de vaca caseiros

• Batatas com alho e alecrim

VIOGNIER €29,50• Perna de porco com molho de mel e tomilho

• Peito de frango recheado com legumes em bacon

• Robalo à portuguesa

• Batatas Dauphinoise

ALVARINHO €34,50• Perna de porco com molho de mel e tomilho

• Bifes do lombo de vaca com manteiga de alho

• Ensopado de borrego

• Robalo à portuguesa

• Batatas Dauphinoise

Todos os buffets são 
acompanhados com:

• Salada Algarvia

• Salada de tomate e cebola

• Salada de espinafres com manga e nozes

• Salada de cuscuz

• Pão, manteiga, azeitonas e mousse de atum

BUFFET
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O grupo deve ter no mínimo 40 pessoas

CHURRASCO

€36,50

ARINTO €24,50 €29,50CASTELÃO

TRINCADEIRA VERDELHO

• Bifes do lombo de vaca com manteiga de 
alho

• Robalo à portuguesa

• Camarão com alho e piri-piri

• Batatas com alho e alecrim

• Salada Algarvia

• Salada de tomate e cebola

• Salada de espinafres com manga e nozes

• Salada de cuscuz

• Pão, manteiga, azeitonas e mousse de atum

Todos os buffets são 
acompanhados com:

• Espetadas de frango com bacon, chouriço, 
pimento e cebola

• Bifes de porco marinados

• Costeletas de borrego

• Batatas com alho e alecrim

• Espetadas de frango com bacon, chouriço, 
pimento e cebola

• Bifes do lombo de vaca com manteiga de 
alho

• Bifes de porco marinados

• Hambúrgueres de carne de vaca caseiros

• Batatas com alho e alecrim

€32,50

• Frango assado "à Guia"

• Hambúrgueres de carne de vaca caseiros

• Salsichas picantes

• Batatas com alho e alecrim
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SOBREMESAS DE BRONZE

SOBREMESAS DE PRATA

SOBREMESAS DE OURO

• Salada de fruta fresca com gelado de baunilha
• Tarte de amêndoa com gelado de baunilha
• Eton mess
• Tábua de queijos

• Cheesecake de morango com sorvete de framboesa
• Crème brûlée com sorvete de framboesa
• Crepe Suzette com gelado de baunilha
• Crepe com morangos caramelizados & gelado de baunilha

• Trilogia do chocolate: mousse, fondant & gelado
• Trilogia de crème brûlée, mousse de chocolate e pastel de nata

BUFFET DE CHÁ E CAFÉ €2,50

€4,50
€5,50
€5,50
€5,50

€6,50
€6,50
€7,50
€7,50

€9,00
€9,00

SOBREMESAS
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PACOTE DE BEBIDAS BRONZE

BEBIDAS PRATA UPGRADE €18,50

BEBIDAS OURO UPGRADE €22,50

PACOTE DE BEBIDAS 

• DUO branco

• DUO rosé

• DUO tinto
• Cerveja
• Refrigerantes
• Água

• Grace Vineyard branco

• Primeira Selecção rosé

• Grace Vineyard tinto
• Cerveja
• Refrigerantes
• Água

€14,50

(para acompanhar a refeição)

• Selecta branco

• Selecta rosé

• Selecta tinto

• Cerveja
• Refrigerantes
• Água
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BAR ABERTO (2 horas)

+ €3,50

+ €7,50

+ €5,00

BAR ABERTO APÓS O JANTAR

• Selecta branco
• Selecta rosé
• Selecta tinto
• Cerveja
• Refrigerantes
• Água

€15,50

BAR ABERTO PRATA UPGRADE

BAR ABERTO OURO UPGRADE

UPGRADE PARA INCLUIR DESTILADOS

EXTENSÃO DE BAR ABERTO COM DESTILADOS POR HORA

Alteração dos vinhos para a gama Prata 
(DUO branco, DUO tinto, DUO rosé)

Alteração dos vinhos para a gama Ouro
(Grace Vineyard branco, Grace Vineyard tinto, Primeira Seleçcão rosé)

• Gin
• Whisky
• Rum
• Vodka

+ €5,00EXTENSÃO DE BAR ABERTO STANDARD POR HORA

+ €7,50
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€17,50

€5,00

Não é cobrado nenhum valor pelas crianças até aos 4 anos de idade.

Para crianças entre os 4 e os 10 anos de idade existe a opção de escolher um menu de adulto 
com um desconto de 50% ou optar por um Menu de Criança conforme abaixo.

CRIANÇAS

COMIDA

BEBIDAS

Opções de 
entrada:

• Salada de fruta 
• Sopa de tomate 
• Sopa de legumes

Opções de 
prato principal:

• Douradinhos de frango ou peito de frango
• Douradinhos de peixe ou filete de peixe
• Salsichas

Todos servidos com legumes frescos e batatas fritas 

Sobremesa: • Gelado

• Refrigerantes
• Sumos
• Água



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

• Depósito de 30% no acto da reserva
• 50% 90 dias antes do serviço
• Saldo remanescente 15 dias antes do serviço
• Outros serviços não incluídos na cotação inicial serão cobrados no final do evento.
Se o pagamento não for feito dentro dos prazos mencionados, a Quinta dos Vales reserva-se o
direito de cancelar o serviço.

HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR

Devido a políticas rigorosas, não podemos permitir a entrada de alimentos e bebidas não 
fornecidos pelo nosso fornecedor.

Oferecemos-lhe a opção de reservar o seu local preferido e garantir que durante a refeição o 
seu grupo terá acesso exclusivo ao local por uma taxa de € 200,00.

TAXA DE EXCLUSIVIDADE

• IVA à taxa legal
• Toalhas de mesa, talheres, louças, copos
• Serviço

OS PREÇOS INCLUEM

TAXA DO LOCAL
• É aplicável uma taxa fixa por grupo de € 60,00 pelo uso de 3 horas do espaço, no entanto, esta
taxa será dispensada caso a refeição decorra de Segunda a Sabado entre as 9h e as 18h.
• Se desejar utilizar o espaço por mais de 3 horas, por favor contacte-nos para saber os preços.
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TERMOS E CONDIÇÕES
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