
SOPA
Creme de abobora com aletria 

 
 

PEIXE 
Lombo de bacalhau confitado em cama de 

espinafres com puré de grão  

CARNE
Peito de peru recheado com mozzarella e 

tomate e arroz de frutos secos
 

SOBREMESA
Buffet de doces e frutas

Iva incluído à taxa em vigor. Neste estabelecimento existe livro de reclamações. zambezerestaurante.pt

Valores por pessoa:
Mix de entradas, Sopa, 1 peixe ou 1 carne e Buffet de doces e frutas – 40.00 €
Mix de entradas, Sopa, 1 peixe e 1 carne e Buffet de doces e frutas – 45.00 €

Suplemento welcome drink  – 6.50 €

by Montebelo 20 1 9Natal
Zambeze

MENU PAZ

SUPLEMENTO PARA WELCOME DRINK
Vinho branco e rosé Casa da Ínsua | Água mineral | Sumo de laranja

Variedade de frutos secos

MIX DE ENTRADAS
Chamuças | Folhadinhos de presunto e queijo | Tostinhas de bacalhau | Rolinho de cenoura e queijo creme 

Manteigas simples e compostas | Azeite com vinagre balsâmico

BEBIDAS
Água com e sem gás | Refrigerantes

Cerveja de pressão (1/2L por pessoa) ou Vinhos branco e tinto Casa da Ínsua (1/2 garrafa por pessoa) | Café | Chá

(6,50€ p/pessoa)



SOPA
Creme de tomate com ovo de codorniz 

 
 

PEIXE 
Polvo braseado e migas de feijão frade

 

CARNE
Borrego assado e batata hasselback 

com alecrim 

SOBREMESA
Buffet de doces e frutas

Iva incluído à taxa em vigor. Neste estabelecimento existe livro de reclamações. zambezerestaurante.pt

Valores por pessoa:
Mix de entradas, Sopa, 1 peixe ou 1 carne e Buffet de doces e frutas – 45.00 €
Mix de entradas, Sopa, 1 peixe e 1 carne e Buffet de doces e frutas – 50.00 €

Suplemento welcome drink  – 6.50 €

by Montebelo 20 1 9Natal
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MENU ALEGRIA

SUPLEMENTO PARA WELCOME DRINK
Vinho branco e rosé Casa da Ínsua | Água mineral | Sumo de laranja

Variedade de frutos secos

MIX DE ENTRADAS
Chamuças | Camarão panado em maionese | Folhadinhos de vegetais e queijo 

Vol au vent de bacalhau | Manteigas simples e compostas | Azeite com vinagre balsâmico

BEBIDAS
Água com e sem gás | Refrigerantes

Cerveja de pressão (1/2L por pessoa) ou Vinhos branco e tinto Casa da Ínsua (1/2 garrafa por pessoa) | Café | Chá

20 1 9
(6,50€ p/pessoa)
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Iva incluído à taxa em vigor. Neste estabelecimento existe livro de reclamações. zambezerestaurante.pt

by Montebelo 20 1 9Natal
Zambeze

CONDIÇÕES

- A lotação da sala grande (Sala Zambeze) é de 150 pessoas.
- A lotação da sala pequena (Sala Bordallo) é de 55 pessoas.

- Os preços não incluem valores de exclusividade.

- Ementas disponíveis mediante reserva para um grupo 
mínimo de 10 participantes.

- Deverá ser escolhido e comunicado antecipadamente 
o menu comum para todo o grupo. Essa informação 

deverá ser comunicada até 5 dias úteis antes do evento.

- Os preços incluem as bebidas descritas no menu, 
desde o início da refeição até à sobremesa, excluem 

o consumo de aperitivos e digestivos.

- Política de cancelamento: o cliente deverá informar 
o restaurante com uma antecedência de 7 dias úteis, 

caso contrário será cobrado 50% do valor total da reserva.

- O valor a faturar estará de acordo com a informação 
fornecida relativamente ao número de participantes, 

comunicada com um mínimo de antecedência de 2 dias úteis. 
Será esse o número final para efeitos de faturação.

- Caso no dia do evento, o número de pessoas seja superior, 
o pagamento será efetuado em conformidade com o número 

final de participantes.

- Condições de pagamento: a pronto.


