
Tábua com queijo manchego e chouriço ibérico - Tostas com queijo amanteigado e compota de abóbora

TAPAS PREMIUM - 30 € por pessoa

Tostas com patê de azeitona preta e queijo cremoso - Picos de azeite com patê de delícias do mar

Azeitonas verdes aromatizadas - Pétalas de pão tostado com rosmaninho ou sésamo

Azeitonas verdes aromatizadas - Pão fresco e pétalas de pão tostado com rosmaninho ou sésamo

Picos de azeite com patê de azeitona preta e queijo cremoso - Picos de azeite com patê de atum

Salada verde, salada russa ou salada de atum e feijãoSaladas (Escolhe 2)

BUFFET ALMOÇO FRIO - 40 € por pessoa

Inverno: sopa de legumes | Verão: gaspacho CSMSopa

Vitello tonnato ou rosbifeCarnes (Escolhe 1)

Apenas em conjunto com os nossos tours e provas de vinhos.

MENUS
CSM

OPÇÕES DE ALMOÇO E JANTAR

TAPAS CASAL STA. MARIA - 15 € por pessoa

Refrigerante/Café incluído

Gambas cozidasMarisco

Tábua com presunto serrano ibérico e chouriço ibérico de bolota - Seleção de queijos portugueses

Mini quiche de legumes, de espinafres e de queijo e fiambreQuiche

Carpaccio de abacaxi com raspas de limaSobremesa

CSM CLÁSSICO - 65 € por pessoa

Entradas

Acompanhamentos Arroz branco ou batata assada no forno

Sobremesa  (Escolhe 1) Carpaccio de abacaxi com raspas de lima ou bolo brigadeiro

Inverno - Sopa de legumes | Verão - Gaspacho CSM

Carne: stroganoff CSM ou caril de frango

Entradas Azeitonas, pão fresco, chouriço ibérico e queijo manchego

Sopa

Refrigerante/Café incluído

Peixe: encocado de gambas ou bacalhau à brás

Peixe: posta de bacalhau assada com brôa

Azeitonas, pão fresco, chouriço ibérico e queijo manchego

Carne: fillet mignon CSM

Sobremesa Tarte caseira de maçã ou amêndoa com gelado

Refrigerante/Café incluído

Apenas em conjunto com os nossos tours e provas de vinhos. Taxa de serviço 10% aos domingos/feriados.

Acompanhamento Batata assada no forno
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Prato Principal

Prato Principal
(1 prato para todos)

CSM PREMIUM - 95 € por pessoa

Sopa Inverno: sopa de marisco | Verão: gaspacho CSM


