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Catering do Nacional

Coffee
Break

MENU 1
Catering do Nacional — Coffee Break

EXPOSTO

Natinhas c/ canela
Palmieres
Biscoitos de amendoim
Bolinhos de feijão
Cookies de Avelã
Espetadinhas de fruta

BEBIDAS

Café
Chá
Sumo de laranja néctar
Águas minerais

MENU 2
Catering do Nacional — Coffee Break

SERVIÇO
DE SÓLIDOS

Copos de Morangos
Copos de Abacaxi
Copos de Manga
—
Natinhas c/ canela
Pastéis de Tentúgal
Queijadinhas
Palmiers
—
Pão chapata
Pão de sementes
Pão de alfarroba
Mini Croissants
—
Requeijão
Fiambre de peru
Queijo laminado
Compota de figo com canela
Doce de abóbora com laranja

SERVIÇO
DE LÍQUIDOS

Café
Chá
Leite
Iogurtes líquidos
Sumo de laranja néctar
Sumo de manga néctar
Águas minerais

Condições de Contratação

PREÇO
PROPOSTO

a) Material incluído na proposta para serviço Coffee break: mesas compridas para
colocação de bens alimentares e não alimentares de acordo com o número de
convidados e menu escolhido, atoalhados (camilhas, toalhas e guardanapos),
porcelanas, vidros e toda a palamenta necessária ao serviço assim como servente (1
para cada 35 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. 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).

