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SET MENU I
COCKTAIL DE BOAS VINDAS
Porto tónico, porto mimosa, kir Dom Pedro
Porto tawny, porto branco seco, espumante,
Sumo de laranja natural e águas com e sem gás
2 canapés por pessoa criatividade do Chef
SOPAS
Canja tradicional com massinhas e hortelã
Creme de couve flor com cenoura
Caldo verde à antiga
ENTRADAS
Requeijão de Seia, doce de abóbora e nozes
Salada tépida de legumes grelhados
Presunto com frutas, coulis de manga e hortelã

MENU 3 PRATOS
47,00€ por pessoa
Por favor seleccione:
1 sopa ou entrada
1 peixe ou carne ou vegetariano
Buffet de sobremesas

PEIXES
Lascado de lombo de bacalhau com batata à Gomes de Sá
Filete de dourada com açorda de ameijoa e creme coentros
Darne de corvina corado e creme de marisco e mexilhões

MENU 4 PRATOS
55,00€ por pessoa

CARNES
Peito de perú recheado com castanhas e jeropiga
Arroz de pato à Portuguesa com enchidos Ibéricos
Lombinho de porco corado com miscaros

Por favor seleccione:
1 sopa ou entrada
1 peixe ou vegetariano
1 carne ou vegetariano
Buffet de sobremesas

VEGETARIANO
Risotto primavera
Caceretti salteado com legumes grelhados e queijo da Ilha
BUFFET DE SOBREMESAS NATALÍCIAS

Mínimo 15 pessoas.
Servido em espaço/sala privada.
IVA incluído à taxa legal em vigor.

BEBIDAS
Seleção de vinho Dom Pedro (branco e tinto)
Cerveja, sumo de laranja, refrigerantes
Águas com e sem gás, café e chá

Em caso de redução do número de pessoas, será considerado, para efeitos de débito, o número mínimo de pessoas estabelecido.
Se o número de participante for inferior a 20 pessoas o Buffet de sobremesas será substituído por Trilogia de Sobremesas Natalícias.

Hotel Dom Pedro Lisboa - 21 389 66 00 - lisboa.booking@dompedro.com - www.dompedro.com

SET MENU II
COCKTAIL DE BOAS VINDAS
Porto tónico, porto mimosa, kir Dom Pedro
Porto tawny, porto branco seco, espumante,
Sumo de laranja natural e águas com e sem gás
4 canapés por pessoa criatividade do Chef
SOPAS
Sopa de peixe da nossa costa
Creme de castanhas com cogumelos
Aveludado de espargos com Parmesão e azeite de trufa
ENTRADAS
Estaladiço de queijo de cabra com mel e nozes
Bresaola com rúcula, canónigos e lascas de parmesão
Rosbife de novilho e salada de batata com mostarda antiga
PEIXES
Bacalhau meia cura com crosta de pão e coentros
Arroz malandrinho de tamboril
Filete de robalo recheado com tomate concassé e gambas
CARNES
Vol-au-vent de perdiz
Naco de novilho corado com presunto à Portuguesa
Leitão au confit
VEGETARIANO
Bife tofu grelhado com soja e legumes salteados
Pataniscas de seitan com legumes e arroz integral

MENU 3 PRATOS
53,00€ por pessoa
Por favor seleccione:
1 sopa ou entrada
1 peixe ou carne ou vegetariano
Buffet de sobremesas

MENU 4 PRATOS
62,00€ por pessoa
Por favor seleccione:
1 sopa ou entrada
1 peixe ou vegetariano
1 carne ou vegetariano
Buffet de sobremesas

Mínimo 15 pessoas.
Servido em espaço/sala privada.
IVA incluído à taxa legal em vigor.

BUFFET DE SOBREMESAS NATALÍCIAS
BEBIDAS
Seleção de vinho Dom Pedro (branco e tinto)
Cerveja, sumo de laranja, refrigerantes
Águas com e sem gás, café e chá

Em caso de redução do número de pessoas, será considerado, para efeitos de débito, o número mínimo de pessoas estabelecido.
Se o número de participante for inferior a 20 pessoas o Buffet de sobremesas será substituído por Trilogia de Sobremesas Natalícias.
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BUFFET
COCKTAIL DE BOAS VINDAS
Porto tónico, porto mimosa, kir Dom Pedro
Porto tawny, porto branco seco, espumante,
Sumo de laranja natural e águas com e sem gás
2 canapés por pessoa criatividade do Chef
SALADAS SIMPLES E COMPOSTAS
Saladas simples do Chef
Salada de couscous com legumes
Atum com tomate e pepino
Salada de batata com chouriço e mostarda
Salada frango com fruta fresca

49,00€ por pessoa
Por favor seleccione:
1 sopa,
1 peixe ou vegetariano
1 carne ou vegetariano

ENTRADAS
Fritos tradicionais
Seleção de charcutaria
Seleção de queijos
SOPAS
Canja tradicional com massinhas e hortelã
Creme de couve flor com cenoura
Caldo verde à antiga
Creme de abóbora com agrião
PEIXES
Bacalhau gratinado com espinafres e gambas
Filete de robalinho recheado com presunto e salvia
Bife espadarte tomate concassé e aveludado de gambas
Bacalhau ao vapor com creme de queijo da serra e nozes
CARNES
Perna de perú recheada com castanhas
Bochechas de porco ibérico confitadas com vinho tinto e alecrim
Leitão assado à Bairrada
Bifes de vitela salteados com cogumelos ao Madeira

53,00€ por pessoa
Por favor seleccione:
1 sopa
1 peixe
1 carne
1 vegetariano

Mínimo 15 pessoas.
Servido em espaço/sala privada.
IVA incluído à taxa legal em vigor.

VEGETARIANO
Ragoût de legumes da estação e basmati
Penne com tomate seco e manjericão
BUFFET DE SOBREMESAS NATALÍCIAS
Rabanadas, sonhos, bolo-rei, castanhas de ovo
Pudim de ovos, coscorões, filhoses, tronco de natal
Arroz doce, tarte tatin, torta de amêndoa com doce de ovos
Frutas laminadas, macedónia de frutas

BEBIDAS
Seleção de vinho Dom Pedro
(Branco e tinto)
Cerveja, refrigerantes
Sumo de laranja
Águas com e sem gás, café e chá

Em caso de redução do número de pessoas, será considerado, para efeitos de débito, o número mínimo de pessoas estabelecido.
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MENU NATALICI I
Flûte de espumante ou kir Dom pedro com aperitivos salgados à chegada
Pão, azeite extra virgem, manteiga aromatizada e amuse-bouche do Chef
Beringela à Parmigiana
Ravioli de espinafres e ricotta, molho de manteiga e cebolinho
Cotechino com cremoso de lentilhas
Buffet de doces natalícios: panetone, pandoro, baba al rum, tronco de natal, mini cannoli, tiramisú, certosino ou
panspeziale, cartellate, panacotta e chi chini di Calabria
Seleção de frutas laminadas
Amaretti e café ou chá
Vinho branco, rosé e tinto Dizeres, Adega Mayor, cerveja, sumo de laranja natural, refrigerantes, água

60,00€ por pessoa

MENU NATALICI II
Flûte de espumante ou kir Dom pedro com aperitivos salgados à chegada
Pão, azeite extra virgem, manteiga aromatizada e amuse-bouche do Chef
Carpaccio do lombo com rúcula e gelado de parmesão
Ravioli de rabo de boi e fonduta de queijo
Risotto de açafrão com tártaro de camarão tigre
Lombo de bacalhau de meia cura em crosta de azeitona, puré de batata doce e molho de ervas nas
Buffet de doces natalícios: panetone, pandoro, baba al rum, tronco de natal, mini cannoli, tiramisú, certosino
ou panspeziale, cartellate, panacotta e chi chini di Calabria
Seleção de frutas laminadas
Amaretti e café ou chá
Vinho branco, rosé e tinto Dizeres, Adega Mayor, cerveja, sumo de laranja natural, refrigerantes, água

75,00€ por pessoa

Mínimo 12 pessoas. IVA incluído à taxa legal em vigor.
Em caso de redução do número de pessoas, será considerado, para efeitos de débito, o número mínimo de pessoas estabelecido.
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OFERTAS
Com um número mínimo garantido de 50 pessoas na sua Festa de Natal, o Dom Pedro Lisboa oferece (escolher uma
das opções abaixo):
OPÇÃO 1 - Jantar para duas pessoas no Ristorante Il Gattopardo
(inclui menu do Chef e selecção de Vinhos Dom Pedro)
OPÇÃO 2 - Uma massagem localizada de 30 minutos ou um tratamento de Exfoliação corporal, à sua escolha, para
duas pessoas no SPA Aquae | Elemis London.
Com um número mínimo garantido de 100 pessoas na sua Festa de Natal, a Dom Pedro Hotels oferece um voucher:
Fim-de-semana (2 noites) para duas pessoas, em quarto duplo com pequeno-almoço incluído, num dos Hotéis Dom
Pedro, à sua escolha.
As ofertas acima referidas requerem reserva antecipada e encontram-se sujeitas a disponibilidade.
Vouchers validos até 15 de Novembro de 2023.

OBSERVAÇÕES
Preços e sugestões válidas até 15 de Janeiro 2023
Reservas em sala privada, com máximo de 4 horas de serviço.
Após as 24:00 será cobrado o valor de € 25.00/hora, por empregado, que fique a dar apoio ás salas do evento.
Numero de participante inferior a 20 pessoas o Buffet de sobremesas será substituido por trilogia de
sobremesas natalícias.
DECORAÇÃO
O hotel disponibiliza uma decoração base. Se desejado podemos apresentar sugestões especí cas que melhor se adaptem
ao evento em referência, mediante orçamento. Qualquer decoração a ser entregue pelo cliente, deverá ser comunicada
com antecedência ao hotel.
COMIDAS E BEBIDAS
Não deverão entrar no hotel quaisquer alimentos ou bebidas trazidos pelos organizadores ou seus convidados, sem prévia
autorização escrita da direcção do hotel. Custos referentes a serviço relacionado com estes itens poderão ser aplicados.
ESTACIONAMENTO
Grupos entre 20 e 50 pessoas - 5 lugares de estacionamento
Grupos de 51 a 100 pessoas - 10 lugares de estacionamento
Grupos acima de 100 pessoas - 15 lugares de estacionamento
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OBSERVAÇÕES
EQUIPAMENTO AUDIO-VISUAL
Todo e qualquer tipo de equipamento audiovisual podem ser fornecido pelo hotel, de acordo com o orçamentado. Deverão
ser comunicadas as características e especi cações do mesmo com antecedência. Caso o cliente opte por um fornecedor
externo, o hotel não será responsabilizado pela assistência técnica e quaisquer outras situações inerentes à sua utilização.
ANIMAÇÃO
O hotel poderá contratar animação musical ou outra para os eventos, ou fornecer contactos para o cliente o fazer
directamente. Qualquer actuação será obrigatoriamente informada em detalhe de modo a ser autorizada, assim como
outras necessidades técnicas.
BENGALEIRO
O hotel dispõe de um bengaleiro no 1º piso, que apoia todas as salas de banquetes e reuniões. Este serviço deverá ser
previamente solicitado, comunicando com antecedência a sua necessidade.
NÚMERO GARANTIDO DE PESSOAS
O número aproximado de pessoas que participarão nos eventos, deverá se entregue ao hotel até 8 dias antes do seu início.
O número nal de participantes garantido deverá ser comunicado até 72 horas em dias úteis antes do início do evento.
Esse será o número mínimo para efeitos de facturação. Se o número de participantes for superior ao garantido, a
facturação será feita de acordo, reservando-se ao hotel o direito de mudar a(s) sala(s) previamente contratada(s) se o
número e pessoas garantido for superior ou inferior ao inicialmente previsto.
SINALÉTICA
A sinalética e/ou placards informativos deverão enquadrar-se na decoração e cingir-se às áreas reservadas pelo cliente,
não sendo permitida qualquer indicação nas áreas públicas e de circulação do hotel.
Não é permitida qualquer a xação a pavimentos, paredes, tectos e colunas com pregos, parafusos, pioneses, ta adesiva
ou outros meios para suspensão no tecto ou parede, nem retirar objectos da decoração existente.
Todas as despesas inerentes á reparação de quaisquer danos causados nas instalações ou equipamentos do hotel, por
pessoa presente no evento, serão da única e exclusiva responsabilidade do cliente, cando o hotel autorizado a cobrar tais
importâncias na factura ou posteriormente.
PUBLICIDADE E IMAGEM DO HOTEL
Toda a publicidade e/ou promoção de eventos dentro ou fora do hotel, bem como o uso do nome e logotipo do hotel,
deverá ser comunicada e devidamente autorizada pela direcção do hotel.
EXTRAVIOS
O hotel não se poderá responsabilizar pelo extravio de bens deixados pelos organizadores ou seus convidados nas suas
instalações, seja antes, durante ou depois do evento.
SEGURANÇA
A presença de segurança antes ou durante os eventos deverá ser comunicada e aprovada pela direcção do hotel.
ENCOMENDAS, EMBALAGENS E MATERIAL IMPRESSO
O hotel poderá receber, em nome dos responsáveis do evento, material diverso a utilizar no evento.
Todo o material recebido deverá estar etiquetado e devidamente identi cado, incluindo o nome do evento, o contacto do
organizador, o nome do responsável do hotel e a data do evento. Não serão recebidas encomendas entregues à cobrança.
Deverá ser organizada a recolha do material excedente no último dia do evento.
CRIANÇAS
Os serviços são gratuitos para crianças até aos 3 anos de idade.
Crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 12 anos, usufruem de um desconto de 50%.
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