Menu Walnut
45€ por pessoa

Couvert
Entradas (para partilhar)
Bolas Crocantes de Alheira
Quesadillas de Camarão e Alho Francês
Prato Principal (para partilhar)
Mini Mix Grill
1/2 Costelinha a Baixa Temperatura 12 horas, 200gr Maminha Laminada, 200gr Posta de Vitela, Bacon e Chouriço.
12 Hours Slow Cooker Baby Back Ribs,200gr Laminated Tri-Tip Roast, 200gr Veal Steak, Bacon and Sausage.

Arroz, Batata Frita, Puré de Brócolos
*Opção Vegetariana
*Opção Peixe
Bebidas (uma das opções indicadas)
Vinhos à Sugestão do Sommelier Ou Sangria de Espumante, Refrigerantes ou Água
Sobremesa
Pastel de Leite Creme c/ Gelado de Macadâmia Nutt
Café Candelas e Cookie

Condições de Reserva:
Traga a sua Garrafa: 15€
Traga o seu Bolo: 1€/Pessoa ( por questões de HACCP teremos que guardar uma pequena amostra do seu bolo )
Os valores acima apresentados já incluem IVA à taxa legal em vigor. Às sextas, sábados e vésperas de feriados os Restaurantes Nogueira’s praticam
sistema de turnos: 20h00 às 22h15 e 22h30 às 01h00, ao qual pedimos a sua maior consideração. Estes menus são exclusivos para grupos de 15 pessoas
ou superior. Garrafa de Vinho para duas pessoas. Jarro de Sangria para duas pessoas. Cozinha encerra de segunda a quinta-feira às 23h e, sextas,
sábados ou vésperas de feriado às 00h. Concedemos a tolerância de 15 minutos após a hora marcada para a chegada de TODO O GRUPO, sob risco de
perda de mesa reservada. Para confirmação e adjudicação da reserva, solicitamos 30% do valor total até 72 horas antes. Deverá ser indicado o número
exato de convidados , as suas preferências (se estas incluirem pratos vegetarianos ou peixe) e/ou possíveis alergias até 72 horas antes. Após este prazo,
o cliente assumirá o valor integral do número de pessoas previamente acordado. Nos Menus Walnut e Nogueira’s, pelo menos quatro pessoas poderão
optar por prato de peixe sem qualquer custo adicional. Os restantes terão acréscimo de 7€ ao valor do menu. Toda, e qualquer reserva, só ficará confirmada após recepção de email com a seguinte informação (nome, data e hora, telefone, número de pessoas, menu) junto de comprovativo de adjudicação.

