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 Menu de Final de Ano 2022 
Casa Fundada a 7 de Janeiro de 1782 

 

Couvert 

pão, manteiga, patés,  

pasteis de bacalhau, queijo 

 

Entrada 

Sopa de Caldo Verde 

Gambas com Alho 

 

Prato Principal 

Bacalhau c/ Broa à Lagareiro 

Bife de Lombo à Portuguesa 

 

Sobremesa 

Salada de Frutas ou, 

Torta de laranja ou, Rançoso Alentejano 
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Bebidas 

Águas minerais, sumos c/ ou s/ gás, cerveja 
 

Vinhos 
 

Entrada  

Muros Antigos Alvarinho (verde) 
 

Prato Principal   

Quinta do Carmo (branco) 

Adega Mayor Reserva (tinto) 

Café  

Digestivos 

Porto Noval Tawny, 

Ginjinha, 

C.R.F. velha 

 
 

Preço por pessoa: 125,00 € 

 

 

 

 

I.V.A. incluído à taxa em vigor 
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Condições:  
 
- Para confirmação da reserva é requerido o pagamento de 50,00 € por pessoa. Poderá ser 
feito presencialmente ou por transferência bancária para o 
NIB: PT50 0033 0000 0001 4479 6197 9.  
Para transferências internacionais utilizar o código SWIFT BCOMPTPL.  
 
- O comprovativo da transferência deverá ser enviado para o seguinte email 
martinhodaarcada@sapo.pt com o nome da reserva (1º e ultimo nome) e o numero de 
pessoas.  
 
- Mesas até a um máximo de 6 pessoas. A organização e atribuição de mesas sujeita ao 
numero máximo de pessoas e ao numero de pessoas por mesa.  
 
- Reservas limitadas até a 50 pessoas no restaurante.  
 
- Crianças dos 2 aos 10 anos é cobrado 50% do valor de menu  
 
- Horário de funcionamento: começamos a servir às 19H00 e encerramos às 23H00 (hora 
para saída dos clientes). Não realizamos a passagem do ano velho para o novo.  
 
- Apenas se aceitam reservas até às 21H00.  
 
- Para cancelamento da reserva terá que ser requerido para o email 
martinhodaarcada@sapo.pt até 26 de Dezembro sem penalização. Todas as reservas 
canceladas após o dia 26 de Dezembro será cobrado 50% do valor da reserva.  
 

 

A Gerência 


