
Menu para Grupos
Mínimo de 15 pessoas

Welcome drink (opcional)
Sangria, Martini, Moscatel, cerveja, sumo e salgadinhos

Couvert
Pão, manteiga e azeitonas

Entrada
Trouxa de morcela com maçã e abacaxi

Ou
Crocantes de alheira com maionese de marmelada

Pratos Principais
(apenas podem ser escolhidos 2 pratos p/ grupo)

Filete de robalo á bulhão pato com esparregado e batata frita
ou

Caril de gambas com mexilhão e ameijoas
ou.

Mimos de porco preto com puré de maçã e estaladiços batata doce
ou

Peito de frango panado em panko com mostarda de camarão e molho vermelho
Sobremesa

Trio de mousses ou Verrine de Lima merengada
Bebidas (*)

Vinho tinto, branco e rosé, sangria tinta e branca, sumo, água e café. 
Preço por pessoa (IVA incluído)

Welcome drink – 7,50€
Menu com 1 prato principal – 20,00€

Menu com 2 pratos principais – 30,00€

(*) Inclui 1 garrafa de vinho ou 1 sangria p/ 2 pessoas ou 2 bebidas de copo p/pessoa. 
Todas as bebidas acima destas quantidades, serão cobradas como extras.
As bebidas são servidas quando todo o grupo estiver sentado à mesa. 
As desistências a menos de 24 horas do evento serão cobradas.

Reservas: geral@Portofino.pt / 919 480 282 /926 768 927



Menu Buffet para Grupos
Mínimo de 30 pessoas

Saladas Frias
Salada de bacalhau com grão e Salada de queijo 

feta com tomate e cebola roxa, salada alface, 
salada tomate, salada cenoura

Buffet de quentes
Picanha, coxas de frango e salsicha toscana

Bacalhau à Bráz ou à Gomes de Sá ou com natas

Acompanhamentos
Batata frita, arroz branco, feijão preto, banana frita

Buffet de sobremesas
Selecção de doces e frutas variadas

Bebidas
Vinho branco e tinto, Sangria, cerveja, 

refrigerantes, aguas e cafés

Preço p/pessoa
30,00€ (IVA incluído)

Notas: As bebidas apenas são servidas quando todo o grupo estiver sentado. 
Todas as bebidas do menu estão incluídas até ao serviço de café do grupo. 
Confirmação do número de pessoas até 24 horas antes e este será o número 
cobrado.


