
Set Menu

Oporto Cricket & Lawn Tennis Club



Entrada 

Creme de legumes 

ou 

Salada de presunto de pato, maçã, abóbora e queijo

Prato Principal 

Dourada braseada com arroz de gambas 

ou

Coxa de pato confitada com puré de batata doce e cogumelos salteados 

ou

Arroz cremoso de cogumelos 

Sobremesa 

Fruta laminada

ou

Demi-cuit de chocolate, sopa de frutos vermelhos e sorvete de lima 

Menu I



Entrada 

Sopa de peixe 

ou

Cogumelos, ovo e puré de batata doce

Prato Principal 

Robalo, tartellete de legumes e amêijoas

ou

Bochecha de vitela, batata gratinada e esparregado 

ou

Caril de legumes

Sobremesa 

Fruta laminada 

ou

Leite creme com morangos 

Menu II



Menu III 

Entrada 

Sopa de peixe

ou

Tentúgal de cogumelos 

Prato Principal 

Filete de robalo, risoto de lima e espumante  

ou

Vitela a baixa temperatura, arroz de enchidos e molho de trufa 

Ou

Parmegiana de beringela

Sobremesa 

Ambrósio com gelado de frutos secos 

ou 

Pudim Abade Priscos, sorvete de lima 



Informação Geral

O Clube deverá receber a informação do número aproximado de pessoas que participarão nos eventos até 4 dias antes do seu início.

O número final de participantes garantidos deverá ser comunicado até 2 dias úteis antes do início do evento e será esse o número final para efeitos de faturação. Se o 

número de presenças nos eventos for superior ao garantido a faturação será feita de acordo.

O Clube reserva, ainda, o direito de mudar a(s) sala(s) reservada(s) se o número de pessoas garantido for superior ou inferior ao inicialmente previsto.

O evento  será servido em sala privada, sendo aplicado um suplemento pelo aluguer:

• Drawing Room: 150€

• Long Room: 100€

• Restaurante: 150€

Os preços apresentados não incluem bebidas:

• Suplemento de bebidas com vinho: 6,00€ por pessoa (vinho da casa, cerveja, refrigerantes, água e café)

• Suplemento de bebidas sem vinho: 4,00€ por pessoa (Cerveja, refrigerantes, água e café)

Os preços apesentados incluem IVA à taxa em vigor 

Crianças até 3 anos (inclusive): grátis. Crianças entre 3 e 12 anos (inclusive): 50% redução

O serviço após as 23:00 terá uma taxa de serviço de 70€ por hora 

Taxa rolha: 5,00€ por garrafa em bebidas aprovadas. 
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