Menus de Natal 2017
Terreiro do Paço, Lisboa

Esplanada

Piso Térreo

Mezzanine

140 lugares

45 lugares

50 lugares

Menu
Experiência
Couvert
Pão, manteiga de ervas, tapenade e azeite com redução de balsâmico

Entrada
Creme de castanhas com presunto crocante e croutons de cogumelos do bosque
Prato Principal ( indicar com 5 dias de antecedência nº pessoas que come peixe ou carne)
Salmão em crosta de sementes de papoila com legumes mediterrânicos
Ou
Novilho em mil-folhas com legumes e jus de estragão

Sobremesa
Crumble de pêra rocha com gelado de baunilha
Valor por pessoa: 23€
Suplemento de bebidas incluído

Menu
Tradiçao
Couvert
Pão, manteiga de ervas, tapenade e azeite com redução de balsâmico

Entrada
Estaladiço de farinheira com cogumelos e redução de vinho do Porto
Prato Principal ( indicar com 5 dias de antecedência nº pessoas que come peixe ou carne)
RisoFo de bacalhau fumado, tomate cereja semi-conﬁt, azeitonas pretas e coentros
Ou
Lombinho de porco com ameixas e migas de espargos verdes

Sobremesa
Pudim de nozes e passas
Valor por pessoa: 23€
Suplemento de bebidas incluído

Menu
Sensações
Couvert
Pão, manteiga de ervas, tapenade e azeite com redução de balsâmico
Amuse do Chef
Entrada
Salada de presunto, tomate cereja, queijo de cabra, frutos secos e vinagrete de ﬁgos
Prato Principal ( indicar com 5 dias de antecedência nº pessoas que come peixe ou carne)
Bacalhau conﬁtado com puré de grão e bok choy
Ou
Vitela de bolota do Alentejo estufada em Rnto aromáRco, puré de bróculos e pau roxo

Sobremesa
Bolo húmido de chocolate negro com gelado de baunilha e areia de citrinos
Valor por pessoa: 28,50€
Suplemento de bebidas incluído

Suplemento de
Bebidas
Suplemento de Bebidas incluído nos menus de grupo

Refrigerantes, cerveja de 20cl e águas
1 garrafa de vinho branco ou vinho tinto da nossa selecção por cada 2 pessoas

Café, chá ou descafeinado

Consumo de bebidas antes ou depois da refeição será cobrado à parte, ao preço da carta Populi em vigor.

Suplemento de bebidas inclui as mesmas durante a refeição na mesa ( das entradas ao café).

Condições
REALIZAÇÃO DE RESERVAS
Os menus de grupo aplicam-se a grupos de 10 ou mais pessoas.
Todas as reservas de grupo devem ser feitas com a antecedência mínima de 3 dias, indicando o
menu selecionado, número de opções de entradas, pratos principais e sobremesas, hora da
reserva e número de pessoas.
Após conﬁrmação da reserva, o número de pessoas que compõe o grupo só pode ser alterado até
24 horas antes da refeição, sendo este o número que será cobrado.
A reserva da Sala, Mezzanine ou Esplanada está sujeita a conﬁrmação prévia por parte da
Gerência, bem como a aplicação de uma taxa de ocupação ou de exclusividade que varia
consoante a data, hora e no de pax que o evento envolve.

CONFIRMAÇÃO DE RESERVA
Adjudicação para conﬁrmação da reserva: 30% do valor da esdmadva total da marcação. A
reserva só se considera efectuada após a recepção do pagamento. Restante valor será cobrado
no dia do evento.
CANCELAMENTO
No caso de cancelamento do evento, com uma antecedência superior a 7 dias serão devolvidos
50% do valor do depósito e sendo este prazo inferior, o valor da adjudicação não será devolvido.

Contactos

Contactos

Populi River Caﬀé & Restaurant
Food & Friends
Ala Nascente Terreiro do Paço 85/86, 1100-148 Lisboa
E.mail: joana.lima@populi.pt
www.facebook.com/PopuliRestaurant
hFp://populi.pt/

