Menu Exclusivo de Almoço
25€ por pessoa

Couvert
Prato Principal (para partilhar)
Maminha Laminada 250g,
Arroz, Batata Frita, Salada Ibérica
Ou
Sugestão de Almoço
*Opção Vegetariana
*Opção Peixe: + 10€
Bebidas (uma das opções indicadas)
Sugestão de Vinho Tinto, Casa Grande Sant’Ana Escolha,
Heineken, Refrigerante ou Água
Sobremesa
Crepe da Mamã c/ Gelado de Cheesecake
e Molho de Frutos do Bosque
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 )
Estes menus são exclusivos para grupos de 15 pessoas ou superior. Garrafa de Vinho para duas pessoas. Jarro de Sangria para duas pessoas.
A nossa 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.

Menu Walnut
35€ por pessoa

Couvert
Entradas (para partilhar)
Bolas Crocantes de Alheira
Prato Principal (para partilhar)
Maminha Laminada 300g + Posta de Vitela 200g
Arroz, Batata Frita, Puré de Brócolos
*Opção Vegetariana
*Opção Peixe: + 7€
Bebidas (uma das opções indicadas)
Sugestão de Vinho Tinto, Casa Grande Sant’ana Escolha,
Sangria Pink de Frutos Vermelhos, Heineken, Bohemia, Refrigerantes ou Água
Sobremesa
Banana Twix Cheesecake
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.

Menu Nogueira’s
55€ por pessoa

Welcome Drink
Couvert
Entradas (para partilhar)
Bolas Crocantes de Alheira; Beef Quesadillas
Prato Principal (para partilhar)
Bife de Simental 300g + Picanha Laminada 300g
Arroz, Batata Frita, Gratin Dauphinois, Feijão Preto e Farofa.
*Opção Vegetariana
*Opção Peixe: + 7€
Bebidas (uma das opções indicadas)
Sugestão de Vinho Tinto, Casa Grande Sant’ana Loureiro,
Sangria Nogueira’s, Heineken, Bohemia, 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.

Exclusive Lunch Menu
25€ per person

Couvert
Main Course (to share)
Laminated Tri-Tip Roast 250g,
Rice, French Fries, Iberian Salad
Or
Suggestion for Lunch
*Vegetarian option
*Fish option: + 10€
Drinks
Red Wine suggestion, Casa Grande Sant’ana Escolha,
Heineken, Soft Drink or Water
Dessert
Mommy’s Crepe with Cheesecake Ice Cream
and Raspberry’s Sauce
Coffee and Cookie

Reservation Conditions:
Bring Your Bottle: 15€
Bring Your Cake: 1€/Person ( for HACCP issues we have to save a small sample of your cake )
These menus are exclusive for groups of 15 people or higher. One bottle of wine for 2 persons. One jug of Sangria for 2 persons. Our kitchen closes at
11pm from Monday to Thrusday and 12pm during Friday, Saturday or Holidays eve. For group bookings confirmation and award, you will be required
30% of the total amount to secure your reservation. There is a 15 minutes tolerance for the start of the booking time. After that tolerance, NOGUEIRA’S
may used the table(s) booked for other parties also please be aware that if you fail your booking (delay or failure), we reserve the right to not refund the
requested. About Walnut and Nogueira’s Menus, at least four people can opt for a fish dish at no additional cost. The rest will have a 7€ surcharge to
the menu value. Any reservation will only be confirmed upon receipt of email with the following information (name, date and time, telephone, number
of people, menu) with proof of award.

Walnut Menu
35€ per person

Couvert
Starters (to share)
“Alheira” crunchy balls
Main course (to share)
Tri-Tip Roast 300g + Veal Steak 200g
Rice, French fries, Broccoli Pureé
*Vegetarian option
*Fish option: + 7€
Drinks
Red Wine suggestion, Casa Grande Sant’ana Escolha,
Red Fruits Pink Sangria, Heineken, Bohemia, Soft Drinks or Water
Dessert
Banana Twix Cheesecake
Coffee and Cookie

Reservation Conditions:
Bring Your Bottle: 15€
Bring Your Cake: 1€/Person ( for HACCP issues we have to save a small sample of your cake )
The values shown above already include VAT at the legal rate in force. Fridays, Saturdays and holiday eve Nogueira´s Restaurants practice shift system: 20h00 to 22h15 and 22h30 to 01h00, to which we ask your highest consideration. These menus are exclusive for groups of 15 people or higher.
One bottle of wine for 2 persons. One jug of Sangria for 2 persons. Our kitchen closes at 11pm from Monday to Thrusday and 12pm during Friday,
Saturday or Holidays eve. For group bookings confirmation and award, you will be required 30% of the total amount to secure your reservation.
There is a 15 minutes tolerance for the start of the booking time. After that tolerance, NOGUEIRA’S may used the table(s) booked for other parties
also please be aware that if you fail your booking (delay or failure), we reserve the right to not refund the requested. About Walnut and Nogueira’s
Menus, at least four people can opt for a fish dish at no additional cost. The rest will have a 7€ surcharge to the menu value. Any reservation will only
be confirmed upon receipt of email with the following information (name, date and time, telephone, number of people, menu) with proof of award.

Nogueira’s Menu
55€ per person

Welcome Drink
Couvert
Starters (to share)
“Alheira” crunchy Balls; Beef Quesadillas
Main course (to share)
Simental Steak 300g + “Picanha” Brazilian Traditional Steak 300g
Rice, French fries, Gratin Dauphinois, Brazilian Style Black Beans
*Vegetarian option
*Fish option: + 7€
Drinks
Red Wine suggestion, Casa Grande de Sant’ana Loureiro,
Nogueira’s Sangria, Heineken, Soft Drinks or Water
Dessert
Our Portuguese “Creme Brulée” version with Macadâmia Nutt ice cream,
Coffee and Cookie

Reservation Conditions:
Bring Your Bottle: 15€
Bring Your Cake: 1€/Person ( for HACCP issues we have to save a small sample of your cake )
The values shown above already include VAT at the legal rate in force. Fridays, Saturdays and holiday eve Nogueira´s Restaurants practice shift system: 20h00 to 22h15 and 22h30 to 01h00, to which we ask your highest consideration. These menus are exclusive for groups of 15 people or higher.
One bottle of wine for 2 persons. One jug of Sangria for 2 persons. Our kitchen closes at 11pm from Monday to Thrusday and 12pm during Friday,
Saturday or Holidays eve. For group bookings confirmation and award, you will be required 30% of the total amount to secure your reservation.
There is a 15 minutes tolerance for the start of the booking time. After that tolerance, NOGUEIRA’S may used the table(s) booked for other parties
also please be aware that if you fail your booking (delay or failure), we reserve the right to not refund the requested. About Walnut and Nogueira’s
Menus, at least four people can opt for a fish dish at no additional cost. The rest will have a 7€ surcharge to the menu value. Any reservation will only
be confirmed upon receipt of email with the following information (name, date and time, telephone, number of people, menu) with proof of award.

