Casamentos

C O C K TA I L D E B OA S V I N DA S

CANAPÉS DO CHEF
Peixinhos da horta
Pastel de bacalhau
Os rissóis de carne
Folhado de bacon fumado e ameixa seca
Ceviche de peixe

Espumante Mural

No restaurante inicia-se a degustação de um conjunto
de entradas com um Welcome drink apropriado para a
menu selecionado.

MENU DO DOURO

AS ENTRADAS
Truta fumada com mousse de requeijão e tomate seco sobre tosta
de pão de centeio
Salada de polvo com balsâmico e salsa
Rolinho de beterraba e queijo fresco
Mini Francesinhas com queijo de cabra curado e vitela maronesa
Brás de alheira
Bola de carne tradicional
SABORES NOSSOS
Chamuça de moira e grelos com maçã caramelizada
A SOPA DE LEGUMES DA HORTA
Creme duo de cenoura e couve-flor com avelã torrada e emulsão
de ervas aromáticas
BACALHAU À CARVÃO
Bacalhau confitado em azeite e alho com arroz cremoso de
abóbora e queijo da serra
LEITÃO COM SABORES FAMILIARES
Leitão confitado batata doce, legumes da nossa horta e molho de
vinho do porto e laranja
COMO SERVIR UM BOM PUDIM
Pudim de citrinos e moscatel do douro, crumble de gengibre e
coulis de frutos vermelhos

Vinhos Quinta do Portal incluídos

100€/pax

MENU DO CHEF

AS ENTRADAS
A nossa seleção de “Nigiri Sushi”
Tiras de atum panado com sementes de sésamo
Camarão selvagem crocante com maionese de azeitona
Queijo de cabra tostado com doce de pimentos
Mini-hambúrgueres com agrião e cogumelo branco
Empada de vitela maronesa com abacate
A NOSSA ALHEIRA
Alheira, beterraba, cogumelos e rebentos
O POLVO
Polvo assado à lagareiro, puré de cenoura, pickle de cebola,
pimentos assados
ROBALO E AÇAFRÃO
Robalo macerado em moscatel com arroz cremoso de citrinos e
açafrão
NOVILHO E COGUMELOS
Novilho maronês cozinhada à baixa temperatura, molho de
cogumelos e vinho do porto e legumes da época glaceados
BANANA E CHOCOLATE
Bolo de banana e limão, espuma de caramelo, gelado de chocolate e
avelã, coco e maracujá

Vinhos Quinta do Portal incluídos

100€/pax

M E N U I N FA N T I L

PRIMEIRO PRATO
Creme aveludado de legumes
ou
Creme de abóbora
SEGUNDO PRATO
Bife de frango com molho de limão e esparguete salteado com
molho bolonhesa
ou
Bife de Vitela maronesa com molho de cogumelos, arroz e
batata chips
TERCEIRO PRATO
Gelado de baunilha com molho de morango
ou
Bolo de chocolate de leite

20€/criança

dos 5 aos 12 anos

até aos 4 anos grátis

EXTRAS

BUFFETS

Queijos Regionais
Queijo terrincho, Queijo da Serra Casa Matias, queijo de ovelha Cerado do Vale,
queijo de Seia pasta semi-mole, queijo de cabra quinta do Olival e Queijo Rabaçal.
Acompanhados por compota de abóbora, doce de marmelo e tostas de pão de centeio.
Queijos sem fronteiras: queijo Brie, queijo de cabra Francês e Manchego de Espanha.

Doces
Rolo de Laranja, Mousse de Chocolate de azeite, Leite-creme de lúcia lima com
espetadas de fruta, Semifrio de morango e crumble de chocolate, Tiramisú
aromatizado com vinho do porto e pastéis de natas.

Frutas
Seleção de frutas da época, ananás dos Açores, manga, papaia, morangos e frutos
vermelhos.

Ceia
O caldo verde tradicional
Grelhada mista com arroz de feijão tradicional
“Os bitoques”

10€/pax

BAR ABERTO
Porto tónico
Mojito
Caipirinha
Vinho Branco Portal
Vinho Rosé Portal
Espumante Portal
Selecção de Whiskies
Selecção de Gins
Selecção de Rums
Amarguinha
Licor Beirão

15€/pax

MOMENTO VINTAGE
Abertura a fogo de um Vintage Quinta do Portal

5€/pax

Celeirós do Douro
5060-020 Sabrosa
Portugal
N 41º14'19'' W 07º34'09''

quintadoportal.com

(00 351) 259 937 000

reservas@quintadoportal.pt

(00 351) 968 120 127

viver a vinha, o vinho e a gastronomia

