2019
PASSAGEM DE ANO

MENU
Terrine de Foie Gras e Caviar de Porto
Foie Gras terrine with Port Caviar
Vieira, aromas de fumo, Copita e Cherovia
Scallop, smoke aromas, Copita and Parsnip
Carabineiro, Maçã Verde e Algas
Scarlet Shrimp, Green Apple and Seaweed
Filete de Peixe-Galo, emulsão de Ouriço e Tupinambor
John Dory fillet, Sea Urchin emulsion and Jerusalem Artichoke
Sorbet de Champanhe e Limão
Champagne and Lemon Sorbet
Tataki de Wagyu, Cogumelos selvagens e Nozes
Wagyu Tataki, wild Mushrooms and Nuts
Torta e espuma de Queijo de Azeitão
Rollcake and Cheese foam from “Azeitão”
Bolo gelado de Chocolate e Kumquat
Chocolate and Kumquat iced cake
Trufa de Chocolate branco, Champanhe e Romã
White chocolate, Champagne and Pomegranate truffle

Menu 160€
Degustação de Vinhos / Wine Paring 50€

www.casadacomida.pt

CONDIÇÕES DE RESERVA
A reserva só será considerada após a adjudicação por escrito e
com valor:
- 50% com a adjudicação do serviço;
- 50% na data do evento.
Os clientes devem fornecer antecipadamente todos os dados de
facturação (nome, morada completa e NIF).
Todos os serviços reservados estão sujeitos a cancelamento sem
compensação, se os depósitos não forem feitos de acordo com
o previamente estabelecido.
A confirmação do número de pessoas tem que ser efectuada até
4 (quatro) dias úteis antes do evento. Para efeitos de facturação,
será feita a conta ao número de pessoas prevista nesta data.
Informamos V. Exas. que poderão efectuar o pagamento via
transferência bancária, entrega de cheque ou numerário. No
caso de optar por transferência bancária, agradecemos que nos
envie um comprovativo.
NIB: 0018.0003.1612.1857.0208.3 | SANTANDER TOTTA

RESERVATIONS POLICY
Reservations shall only be taken into consideration after
confirmation in writing and with value:
- 50% with the adjudication of the service
- 50% on the date of the event
Client must provide in advance billing information (name,
address and vat).
All services reserved are subject to cancellation without
compensation if the deposit is not made according to the
previously stated.
Number of people has to be confirmed until (4) four days prior
to the date of the event.
For final payment will be considered the number of people
confirmed at this time.
Payment may be made by bank transfer, check or cash. in case
you choose to pay by bank transfer you need to send a copy of
payment receipt.
IBAN:PT50 0018 000337190964020 85 TOTAPTPL

RESERVAS / BOOKING
TEL: 213 885 376 / 213 860 889 | reservas@casadacomida.pt

