
Restaurante MUSEU DA CHANFANA 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

 

Reservas pelo Telefone: 239 538 444 / 445 ou 915 361 527 
 

MENUS DE GRUPOS 
(Grupo Superior a 12 Pessoas, mediante reserva prévia, mínimo 3 dias úteis, sujeito a confirmação, a escolher o mesmo prato para todo o grupo) 

  
 

 

MENU PARQUE 

Sopa de legumes / Creme de cenoura 

Salada de presunto com queijo e vinagrete mel da Quinta 

* 

Salmão fresco com aroma limão 

Bacalhau lascado com broa 

** 

Medalhões de peru em molho de laranja 

Lombo de porco com molho de cogumelos 

Incrementada 

*** 

Salada de fruta 

Mousse de chocolate 

Pudim 

***** 

Preço 

1Sopa ou salada + 1Prato + 1Sob – 13,00€ 

1Sopa ou salada + 2 Pratos + 1Sob – 16,00€ 

 

 

MENU DA QUINTA 

Sopa da Quinta / Creme de marisco 

Gambas salteadas com frutas e sua salada 

* 

Rolinhos de linguado com frutos da costa 

Bacalhau dourado com batata de cebolada 

Arroz de Polvo 

** 

Mimos de Porco com molho de orégãos 

Bochechas de Porco Preto 

Vitela com recheio 

*** 

Panna cotta de frutos vermelhos 

Quente e Frio / Salada de fruta 

***** 

Preço 

1Sopa ou salada + 1Prato + 1Sob – 17,00€ 

1Sopa ou salada + 2 Pratos + 1Sob – 23,00€ 
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MENU PAIVA 

 

Sopa de mar 

Creme de legumes 

* 

Filete de perca no forno com batata no forno e legumes 

Arroz de tamboril com gambas 

** 

Supremo de pato com molho frutos vermelhos 

Cabrito no forno 

*** 

Salada de fruta 

Pudim / Leite-creme 

Mousse de chocolate 

***** 

Preço 

1Sopa ou salada + 1Prato + 1Sob – 17,50€ 

1Sopa ou salada + 2 Pratos + 1Sob – 23,00€ 

 

 

 

 MENU SERRA DA LOUSÃ 

 

Caldo Verde 

Sopa de espargos com presunto 

* 

Camarão tigre sobre bolacha de batata 

Polvo no forno com batata 

** 

Plumas de Porco Preto 

Mimos de javali 

Costeleta de Borrego 

*** 

Salada de fruta 

Pudim / Mousse de chocolate 

***** 

Preço 

1Sopa ou salada + 1Prato + 1Sob – 19,00€ 

1Sopa ou salada + 2 Pratos + 1Sob – 24,00€ 
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MENU MUSEU 

 

Sopa de Casamento 

* 

Chanfana 

** 

Negalhos 

*** 

Salada de Fruta 

Arroz doce / Nabada 

***** 

Preço 

1Sopa ou salada + 1Prato + 1Sob - 14.50€ 

1Sopa ou salada + 2 Pratos + 1Sob - 18.50€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU TRADIÇÃO 

 

Caldo Verde 

* 

Bucho Recheado 

** 

Sarrabulho 

*** 

Salada de Fruta 

Arroz doce / Nabada 

***** 

Preço 

1Sopa ou salada + 1Prato + 1Sob - 14.50€ 

1Sopa ou salada + 2 Pratos + 1Sob - 18.50€ 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Notas: 

Em todas as ementas está incluído: patê, azeitonas, pão, vinho branco e tinto “Sugestão Museu”, cerveja, água, sumo de jarro e café. 

Ementas disponíveis mediante reserva prévia até 3 dias úteis de antecedência; Menu de degustação (opção 2 pratos por pessoa); A escolher o mesmo prato para todo o 

grupo (situação 1 prato); Lotação de 90 a 130 lugares (consoante tipo de serviço); Pagamento deve ser efetuado pelo responsável do grupo; 

Os preços apresentados são por pessoa. Ementas e preços sujeitos a alterações. Ementas não disponíveis para batizados e casamentos. 

Bolo Festivo – 12,00€/kg; 

(Atualizado em maio de 2017) 


