Filipe Viseu, 917586350
info@restaurantenacional.pt

Catering do Nacional

Beberete

Catering do Nacional — Beberete

SERVIÇO
DE SÓLIDOS

VOLANTE

SERVIÇO
DE LÍQUIDOS

Espumante Messias Baga Chardonnay (Bairrada)
Rosé Flor de Maio (Alentejo)
Agua Mineral
Compal de Laranja

Espetadas de camarão com maionese wasabi
Espetadas frango com molho agridoce
Mini blinis com salão fumado e natas frescas
Brás de bacalhau com aromas frescos
Espetada de fruta
Espetada de melão com presunto
Cogumelos recheado com queijo parmesão e ervas
Ostras em citrinos
Corneto de sapateira
Sopa fria de melão
Folhadinho de queijo cabra c/ mel
Folhadinho de alheira c/ sementes de sésamo
Mini pataniscas de bacalhau
Chamuça de caril
Bolinho de bacalhau
Croquete de queijo azul
Rissol de cabrito

Catering do Nacional — Beberete

SHOW
COOKING

BANCA DE SALADAS & PREGOS

Misto de saladas (alface, rucula, agrião, tomate cherry, agrião, canónicos,
beterraba, cenoura e milho)
Molhos ( vinagrete e mostarda, cocktail e iogurt)
Fruta, frutos secos e outros( abacaxi, nozes, queijo feta, desfiado de frango, atum,
fiambre de peru e fusilis)
Prego à cervejeiro

Condições de Contratação

PREÇO
PROPOSTO

a) Material incluído na proposta para serviço Beberete: serviço volante tendo
algumas mesas para apoio ao serviço (1 para cada 20 convidados).

CONDIÇÕES

a) O evento terá de ser confirmado por escrito através de email. A adjudicação do
serviço só será possível após visita e posterior aprovação do espaço do evento;
b) O número de convidados terá de ser confirmado ate 5 dias úteis antes do evento.
Caso o número de convidados for inferior ao previsto será debitado o valor confirmado;
c) Este orçamento está previsto para um número mínimo de 50 pessoas (adultos).
Caso o número de convidados estimado tenha um decréscimo de 20% no numero de
pagantes o preço por pessoa sofre um acréscimo de 12% (mínimo 35 adultos);
d) Duração máxima do evento: 1 hora e 30 minutos. Caso o evento ultrapasse a
duração acordada, este terá um custo adicional 6% por hora do valor total orçamentado;
e) Crianças: entre 0 e 4 anos – 0% do valor estipulado; entre 5 e 10 anos – 50% do
valor estipulado; superior a 10 anos – 100% do valor estipulado;
f) O espaço deverá estar disponível e limpo durante os dias do evento. O Nacional não
se responsabiliza pela respectiva limpeza. O local deverá também ter disponível uma
zona para montar uma pequena cozinha de apoio para o bom funcionamento do
serviço;
g) Condições de pagamento: pronto pagamento;
h) Validade : 10 dias (sob confirmação).

