Menus Natal (Take away ou Delivery)
Sugestões para o seu trabalho ou para a sua casa!

TAPAS BOX I (4 Pax)
1 Pão recheado com queijo gratinado e bacon (500 gramas)
1 Tábua de queijo e presunto
8 mini rissóis de camarão
8 mini Pasteis de bacalhau
2 Ovos mexidos com farinheira
Pão caseiro e tostas

Inclui 4 bebidas (mini, refrigerante, somersby ou água) Ou 1 garrafa de vinho tinto Vinea Cartuxa (Alentejo). Será
contactado para escolher as bebidas
Inclui 4 copos, garfos, pratos descartáveis e guardanapos.
32 €

TAPAS BOX II (8 pax)

1 Pão recheado com queijo gratinado e bacon (1 kg)
12 Tâmaras com bacon
1 Paté de atum com salsa (350 gramas)
1 Queijo de Azeitão amanteigado 300 gramas
12 rissóis de camarão
12 pasteis de bacalhau
12 Camarões crocantes com molho agridoce
Pão caseiro e tostas
8 Salatinos (doce)

4 bebidas (mini, refrigerante, somersby ou água ) + 1 garrafa de vinho tinto Vila Real (Douro)
Inclui 8 copos, garfos, pratos descartáveis e guardanapos.
53 €

TAPAS BOX III (8 Pax)

1 Pão recheado com queijo gratinado e bacon (kg)
1 Tábua de enchidos Nacionais
1 queijo Serra 500 gramas
1 kg Camarão frito ao alho
16 mini Pasteis de bacalhau
16 mini croquetes
8 Cornucópias de queijo Chèvre e doce de tomate
Pão caseiro e tostas
8 salatinos

4 bebidas (mini, refrigerante, somersby ou água) + 1 garrafa de vinho Verde Quinta da Aveleda

Inclui 8 copos, garfos, pratos descartáveis e guardanapos.

90 €

PRATOS PRINCIPAIS SERVIDOS EM PIREX LOUÇA
Prontinho a comer ou a aquecer no forno

PEIXES
Tabuleiro Bacalhau com crosta de azeitona, batata a murro e puré de brócolos
(2 pax) 22 € //

(4 pax) 42 €

Tabuleiro Tiborna de Bacalhau
(2 pax) 22 € // (4 pax) 42 €

Tabuleiro Bacalhau com natas e camarão
(4 pax) 40 €

Tabuleiro de Polvo, batata a murro e migas
(2 pax) 25 € // (4 pax) 48 €

Tabuleiro lombo pescada com crosta de sementes, couve flor gratinada e batatinha no forno
(2 pax) 20 € // (4 pax) 38 €

CARNES
Tabuleiro Perna pato confitada em baixa temperatura, puré batata doce e legumes
(2 pax) 22 € // (4 pax) 42 €

Tabuleiro lombinho porco com molho mostarda antiga e laranja, batata forno e legumes
(4 pax) 38 € // (2 pax) 20 €

A refeição pode ser entregue acabada ou está confecionada é só acabar no forno
Tara tabuleiro: 10 € .
Após entrega do pirex devolvemos os 10 € ao cliente

SOBREMESAS
Bolo Rei “marca pão com todos” com Nutella 800 gramas

16,50 €

Bolo Rei “marca pão com todos” com amêndoa e doce de ovos 900 grams

14,50 €

Bolo Rainha artesanal 1,250 kg com fios de ovos

22,00 €

Manjar do Abade 1,2 kg

15,75 €

Molotoff

10,00 €

Tarte de amêndoa conventual com recheio doce amêndoa 1,2 kg

18,60 €

Restaurante Palhinhas Gold
reservas@palhinhasgold.pt
967 925 837

Entregas todos os dias, exceto
- Dia 24 Dezembro só entregamos até às 18h30
- Dia 25 Dezembro não faremos entregas
- Dia 31 Dezembro só entregamos até às 18h30
- Dia 1 janeiro não faremos entregas

Entregas num raio de 5 kms (gratuito)
Entregas num raio de 6 a 10 kms (1,50 €)
Entregas num raio de 11 a 15 kms (3,00 €)

