
                               

                              Ementas para grupos c/ bebidas 
 

  

 

 
www.restaurantefarol.com 

+351 21 276 52 48 

Largo Alfredo Dinis,1 

2800-252 Almada 
 

-Para grupos superiores a 10 pessoas 
-Ao optar por uma destas ementas, o menu tem de ser igual para todo o grupo 

-Qualquer ementa com gambas tem um acréscimo de 3.00€ p/ pessoa, excepto as 
ementas  nº 15 e nº 18 

-As reservas ao almoço são até às 13:00 e ao jantar até às 20:00 
-15 min de tolerância da hora marcada 
-Crianças até aos 12 anos pagam 50% 

-Ementas válidas até 30 de Dezembro de 2017 
-No ato da reserva 20% de sinal 

-IVA incluído à taxa em vigor 

 

 

 

Ementa nº21 
Pão, Manteiga e Queijo seco 

Sopa de legumes 

Choco frito com arroz de feijão 

Refrigerantes, vinho da casa, cerveja ou sangria 

Sobremesa da casa 

Café 

Preço p/ pessoa 19.00 € 

Ementa nº22 
Pão, Manteiga e Queijo seco 

Caldo de Marisco 

Bife à Farol 

Refrigerantes, vinho da casa, cerveja ou sangria 

 Sobremesa da casa 

Café 

Preço p/ pessoa 18.00 € 

 

Ementa nº23 
Pão, Manteiga e Queijo seco 

Sopa de legumes  

Bacalhau à Lagareiro 

Refrigerantes, vinho da casa, cerveja ou sangria 

Sobremesa da casa 

Café 

Preço p/ pessoa 20.00 € 

Ementa nº24 
Pão, Manteiga e Queijo seco 

Caldo de Marisco 

Bacalhau assado e Lombinhos de porco 

Refrigerantes, vinho da casa, cerveja ou sangria 

 Sobremesa da casa 

Café  

Preço p/ pessoa 24.00 € 

 

Ementa nº25 
Pão, Manteiga, Presunto e Queijo seco 

Caldo de Marisco 

Gambas e Sapateira 

Bife da Vazia 

Refrigerantes, vinho da casa, cerveja ou sangria 

Sobremesa da casa 

Café 

Preço p/ pessoa 27.00 € 

Ementa nº26 
Pão, Manteiga e Queijo seco 

Caldo de Marisco 

Arroz de Marisco 

Refrigerantes, vinho da casa, cerveja ou sangria 

Sobremesa da casa 

Café  

Preço p/ pessoa 19.00 € 

 

Ementa nº27 
Pão, Manteiga e Queijo seco 

Caldo de marisco 

Lombinhos de porco com cogumelos 

Refrigerantes, vinho da casa, cerveja ou sangria 

Sobremesa da casa 

Café  

Preço p/ pessoa 17.00 € 

 

Ementa nº28 
Pão, Manteiga, Queijo seco 

e pão torrado c/manteiga  

Gamba cozida pequena e gamba cozida média 

Gambas à Guilho e Sapateira 

Amêijoa, Mexilhão e Gamba frita 

Bifinho no Prato  

Refrigerantes, vinho da casa branco ou tinto, cerveja, 

vinho verde, sangria ou água 

Sobremesa da casa 

Café  

Preço p/ pessoa  36.00 € 

 

Dados para transferência Bancária 
IBAN   PT50 0007 0000 0021 5867 7782 3 

BIC SWIFT   BESCPTPL 
  

http://www.restaurantefarol.com/

