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Investimentos Turísticos e Desportivos, Lda.
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EMENTAS DE GRUPO

OPÇÃO 1: €16,00/pessoa 

Entradas: pão, mini-tostas, azeitonas, paté de atum e

sopa (creme de legumes);

Pratos Principais (2 à escolha): lombo assado no

forno, frango assado no forno, carne à portuguesa

(frita com legumes vários), bacalhau com natas e

bacalhau espiritual;

Acompanhamentos: arroz, batata frita ou

esparguete. Salada de alface ou tomate;

Bebidas: vinho da casa, refrigerantes e águas sem gás.

Sobremesas: fruta da época, doces e café.

OPÇÃO 2: €18,00/pessoa

Entradas: pão, mini-tostas, azeitonas, paté de atum

ou delícias do mar e sopa (caldo verde ou creme de

legumes);

Pratos Principais (2 à escolha): lombo assado no

forno com presunto, alheira ou tamaras, carne à

portuguesa (frita com cogumelos e legumes vários),

feijoada à portuguesa, arroz de pato, bacalhau com

natas e bacalhau espiritual;

Acompanhamentos: arroz, batata frita, esparguete

ou puré de batata. Salada de alface ou tomate;

Bebidas: vinho engarrafado da região (Quinta das

Cerejeiras), refrigerantes, cervejas e águas sem gás.

Sobremesas: salada de fruta ou fruta da época, doces

e café.
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OPÇÃO 3: €20,00/pessoa

Entradas: salgadinhos, paté de atum ou delícias do

mar e sopa (caldo verde ou creme de legumes);

Pratos Principais (2 à escolha): lombo assado no

forno com presunto, alheira ou ameixa, carne à

portuguesa (frita com cogumelos e legumes

vários), arroz de pato, arroz de camarão, bacalhau

com natas e bacalhau espiritual;

Acompanhamentos: arroz, batata frita,

esparguete ou puré de batata. Salada de alface ou

tomate;

Bebidas: vinho engarrafado da região (Quinta das

Cerejeiras), refrigerantes, cervejas e águas sem

gás.

Sobremesas: salada de fruta, fruta da época,

doces e café.
PORCO NO ESPETO: €22,00/Pessoa

(mínimo de 50 pessoas)

Entradas: pão caseiro, pica-pau, azeitonas e sopa;

Acompanhamentos: arroz branco, arroz de feijão,

feijão preto, batatas fritas, migas de caldo verde e

ananás grelhado;

Saladas: de alface, tomate, pepino e pimento;

Bebidas: vinho tinto da casa, refrigerantes, sangria e

águas sem gás.

Sobremesas: arroz doce, mousse de chocolate, doce

da casa, salada de fruta ou fruta da época e café.

mailto:kiro@kiro-karting.com


EMENTA BUFFET VOLANTE: €20,00/Pessoa

 Lombo assado e fatiado

 Frango assado

 Lombinhos panados

 Peito de perú panado

 Paté de atum e de delícias do mar

 Rissóis de camarão

 Croquetes de atum

 Croquetes de chourição

 Almofadas de carne

 Rolinhos de bacalhau

 Folhados de salsicha

 Batatas fritas

 Tábua de queijos

 Pastelaria variada

 Pão variado

 Mousse de chocolate

 Baba de camelo

 Serradura

 Semi-frio de natas

 Leite creme

 Águas s/ gás, refrigerantes, cerveja e café

OBSERVAÇÕES:
Todos os preços indicados incluem IVA à taxa legal em vigor.
Sistema de Self-Service, com comida à disposição.
Sujeito a marcação antecipada através dos números 93 612 46 81/2.
Crianças com menos de 2 anos não pagam. Dos 3 aos 8 anos, pagam 50%.

Tabela em vigor a partir de 1 de Março de 2018, podendo ser alterada sem aviso prévio.
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