DOMINGO

SÁBADO

DIA DA FEIJOADA
AQUI NO MINEIRO

Estrada da Brandoa 2650-363 Brandoa
(por cima do Mercado Municipal da Brandoa)

COSTELA DE
BOI ASSADA
NO BAFO

Todos os domingos aos
Almoços Feijoada
Brasileira
à discrição!

NÃO PERCA!!

www.mineiro.com.pt
Reservas 21 931 45 62

MENU 2

PRATO:
Sirva-se à vontade
dos nossos buffets
quentes e frios

ENTRADAS:
Pão, Queijo, Manteiga,
Presunto, Chouriço
Morcela, e Salgadinhos
PRATO PEIXE:
Bacalhau c/Natas
PRATO CARNE:

De: segunda a quinta
exceto feriados
e terça feira de carnaval

(bebidas não incluídas)

SEXTAS FEIRAS AO JANTAR
SÁBADOS e DOMINGOS

(POR PESSOA)

FERIADOS E TERÇA-FEIRA DE CARNAVAL

ALMOÇO E JANTAR

12,90€

2 BEBIDAS
1 sobremesa
1 café

20€

m

os

NORMAS PARA OS MENUS DE 1 A 2
BEBIDAS INCLUÍDAS
Bebidas: 660ML por pessoa à escolha das seguintes:
Vinho da casa, sangria, refrigerante, água, cerveja a copo.

Todas as comidas e bebidas têem que ser consumidas no restaurante,
não é permitido levar pra fora

Inclui uma sobremesa por pessoa
à escolha do nosso buffet, ( pode ser doce ou fruta )
Todas as pessoas do grupo têm de optar pelo o mesmo menu.
Mínimo de pessoas para o menu 1 e 2 é de 12 pessoas. As
reservas para o mesmo têm de ser feitas com 24 horas de
antecedência mínima.

(Pagamento: a pessoa que organiza ou reservou a mesa junta o dinheiro
e os talões multibanco e entrega ao funcionário na caixa )

Crianças até aos 4 anos não pagam, dos 5 aos 9 anos pagam 50%.
Reserva-se o direito de pedir a identificação das mesmas para
confirmação da idade.
IVA incluído à taxa em vigor.
Existe livro de reclamações.

QUARTAS

FEIRAS

AOS ALMOÇOS

DIA DA
BACALHOADA

Vários pratos
de Bacalhau à sua
disposição

qu
e

Inclui Buffets (Quentes e Frios)
1 Sobremesa por pessoa
Bebidas não incluídas

se

u

Neste menu é tudo servido à mesa
Não Inclui serviço de buffet

ag
ra
do

Picanha Grelhada C/Banana Frita

ra
pe

15€

9,90€
Es

2 BEBIDAS
1 sobremesa
1 café

2ª a 6ª, excepto feriados
e 3ª Feira de Carnaval

(quentes e frios)

EMENTAS ESPECIAIS PARA GRUPOS
Aceitamos Reservas, Grupos,
Aniversários, etc.
(desde que haja disponibilidade)
(POR PESSOA)

Só aos almoços de

BUFFETS

96 271 76 43

MENU 1

9,90€

Inclui BUFFETS (quentes e frios),
uma bebida à escolha (330 ml)
(água, refrigerante, cerveja a copo
ou 1/2 jarro de vinho branco ou tinto),
uma sobremesa e café.

VISITE-NOS EM

(grave nos seus contatos)

REFEIÇÃO
COMPLETA

a re

feição tenha sid

o
d
o

NORMAS DA CASA
Pode servir-se à sua vontade dos
nossos buffets as mais diversas
vezes que quiser. (desde que não faça

QUINTAS

FEIRAS

AOS ALMOÇOS
COZIDO À
PORTUGUESA À
DISCRIÇÃO

Prove a nossa Caipirinha, Caipirosca, Caipirão, Sangria Branca e Tinta

desperdício). Excepto na zona de Doces
que é um por pessoa.

Cada sobremesa extra 1.50€.
As Bebidas são pagas à parte.
(Crianças de dois ou mais anos pagam
na totalidade) reserva-se o direito de
pedir cartão de cidadão ou equivalente
para confirmar a idade.
Alertamos que o preço dos serviços
são individuais. Devido ao nosso
sistema de trabalho não é permitido
levar comida ou restos de comida
para fora do estabelecimento.
Comida desperdiçada do Buffet...
18,95€ /Kg.
Iva incluído á taxa em vigor

