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Fabian Nguyen

Licínio Pedro Carnaz

Pascal Meynard

António Muniz

Born in the far west island of Vanuatu, in the Pacific Ocean, 
Fabian is a graduate of the prestigious Lycée François Rabelais. 
With a remarkable career path, Fabian started at michelin-
starred Domaine De Clairefontaine with Chef Philippe Girar-
don, considered by many the best ouvrier in France. 4 years 
later, he moved on to Le Buerehiesel, Antoine Westermann’s 
three michelin-starred restaurant in Salzburg. After Four Sea-
sons Hotel Des Bergues Geneve, he has been with Four Sea-
sons Hotel Ritz Lisbon since April 2013.

Pascal Meynard, executive chef of Four Seasons Hotel Ritz 
Lisbon, is a bit of a thrill-seeker. Of dual French and Canadi-
an citizenship, he grew up surfing and kayaking in the beauti-
ful Basque region of France and returns there every summer 
to experiment with the latest water-based activities. “I’m into 
whitewater rafting and surf-kayaking at the moment,” he says 
(the latter activity being where a kayak is used to perform the 
same moves that one would perform on a surfboard). “It’s a 
huge adrenalin rush.”

Fabian
Nguyen

Pascal
Meynard

In charge of a list of more than 250 wines at Varanda Restau-
rant, Licínio shines with his immense knowledge when his 
services are required. In the moment of truth, he’s comfort-
able having an intimate conversation with customers about 
any wine, but can as easily completely step away from the 
limelight, ensuring only the excellence of the wine he leaves 
at the table and the guest’s satisfaction, without any further 
interference.

Chef Muniz started his career in sushi nine years ago, and is 
currently head sushiman at Four Seasons Hotel Ritz Lisbon. 
He began in a small restaurant in Cascais, where he discov-
ered Japanese food to be his passion. Working with fusion 
sushi, he specialized in marrying oriental and occidental fla-
vours, when, two years later, he joined the team at Aya, one 
of the biggest sushi references in Portugal, and created all his 
base of knowledge and perfected the craft he’s been practicing 
at Four Seasons Hotel Ritz Lisbon.

licinio pedro
carnaz

António
muniz
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comece a sua manha
pequeno almoco
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Pão integral, regional e saloio
Croissants e muffins
Fiambre, presunto e salame
Queijos emmental, fresco e gouda
Compotas de alperce, framboesa, laranja e morango, Mel
Manteiga e margarina
Frutas laminadas
Kiwi, laranja e melão
Sumos naturais de laranja, maçã e toranja
Café, chá, leite e chocolate

€ 27.95 por pessoa - buffet
€ 30.45 por pessoa – serviço à mesa – max. 30 pessoas

Continental
pequeno almoco
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text

light
pequeno almoco

COMPOtAS e MAnteIGA
Compotas de baixas calorias de alperce,
framboesa, laranja e morango
Manteiga sem sal e margarina baixo-teor

FRutAS FReSCAS
Frutas laminadas
Kiwi, laranja, manga, melão e papaia
Cesto de maçãs
Maçã starking e maçã grannysmith

CARneS FRIAS e QueIJOS
Peito de peru fumado
Queijo magro, quark com ervas
Queijo fresco e tofu

QuenteS
tomate grelhado,
cogumelos salteados,
Omelete de claras de ovo,
Omelete de salsa, cogumelos, queijo
magro e tofu

BeBIDAS QuenteS
Leite de -
CeReAIS
All bran, Corn Flakes e Rice Krispies

IOGuRteS
Frutas, magro e natural

PãO e PASteLARIA
Pão integral e regional
Muffins de banana e müesli,
bolo de laranja

SuMOS nAtuRAIS
Laranja, maçã, tomate e toranja

€ 38.35 por pessoa

Pequeno Almoço Coffee breaks almoço Buffet Chá da tarde Cocktails Casamentos BebidasJantar a la carte Festas Temáticas Informação do HotelConheça a equipa



americano
  pequeno almoco
CeReAIS
All Bran, Corn Flakes e flocos de aveia
Müesli e Rice Krispies
Bircher Muesli

IOGuRteS
natural, magro e de frutas

PãO e PASteLARIA
Pão integral, regional e saloio
Pão de passas e nozes e pão de milho 
Croissants, muffins, bolo de banana e bolo de laranja
Pain au chocolat e bagels

FRutAS FReSCAS
Frutas laminadas
Kiwi, laranja, manga, melão e papaia
Salada de frutas frescas
Ameixas em calda

QuenteS
Ovos mexidos simples
Bacon e salsichas, batata rösti
Panquecas com maple syrup
Quiche e legumes do dia

COMPOtAS, MeL e MAnteIGA
Compotas de alperce, framboesa,
laranja e morango
Mel, manteiga e margarina

CARneS FRIAS, FuMADOS e 
QueIJOS
Fiambre, presunto e salame
Salmão fumado
tofu
Queijos emmental e gouda
Queijo fresco, quark com ervas e alho

BeBIDAS QuenteS
Café, chá, leite e chocolate

SuMOS nAtuRAIS
Laranja, maçã, toranja e sumo do dia

€ 37.50 por pessoa

Para complementar o seu Pequeno Almoço 
Buffet sugerimos uma Estação de Ovos:
Omelete simples ou com salsa, queijo, fiambre 
e cogumelos
Suplemento
€ 8.50 por pessoa
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Café, descafeinado, chá, leite     € 24.00 / litro
Água mineral       €   7.00 / litro
Sumo natural de laranja      € 24.50 / litro
Refrigerantes       €   6.75 / unidade
 Coca-cola
 Seven-up
 Coca-cola diet
 Ice tea limão
Mini Croissants e brownies     € 20.50 / 18 peças
Petits fours ou biscotti      € 20.50 / 24 peças 

coffee station
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coffee break

BeBIDAS QuenteS
Café e descafeinado
Chá – Ceilão, Darjeeling, earl
Grey, Jasmim e Prince of Wales
Leite e água mineral
€ 10.15 por pessoa

SuMOS nAtuRAIS
Laranja, maçã e toranja
Suplemento - € 4.50 por pessoa

AnteS DO ALMOçO
Mini croissants – pain au chocolat, croissant simples, 
queijo e fiambre
Muffins, brownies
Bolo de banana
Viennoiserie de frutas ou de queijo fresco
Suplemento - € 5.25 por pessoa – escolha de 3 varie-
dades

DePOIS DO ALMOçO
Crème brûlée
Macarons – Pistacio, baunilha, laranja e limão
Pâte de fruits – frutos silvestres ou laranja
Verrines - tiramisú, ananás e anis, morangos com es-
tragão creme de amêndoas, sabayon com amêndoas e 
chocolate
Madalenas – limão ou baunilha com chocolate
Voyage – laranja ou limão e pinhões
especialidades Portuguesas – Bolas de Berlim, pasteis 
de nata, queijadas de Sintra
Suplemento
€ 6.15 por pessoa, escolha de 3 variedades de mini 
pastelaria

BAtIDOS
Batido caseiro de chocolate e morango
Suplemento - € 6.00 por pessoa

LIGHt BReAK
Iogurte, purés de fruta e granola
Suplemento - € 5.00 por pessoa

ReFRIGeRAnteS
Coca-cola, Coca-cola light,
seven up e ice tea de limão
Suplemento - € 5.00 por pessoa

BAR exPReSSO
Café expresso, cappuccino
outras especialidades de café
Min. 50 e máx. de 100 por pessoas
Suplemento - € 6.00 por pessoa

FRutAS FReSCAS LAMInADAS
Kiwi, laranja e melão
ou
Cesto de frutas
Maçã grannysmith,
maçã starking, pêra e banana
Suplemento - € 7.50 por pessoa

MInI SAnDWICHeS
Roastbeef com mostarda
Brioche com fiambre e cornichons
Salmão fumado com blinis e chévre
tramezzini enrolado em presunto e espargos verdes
Suplemento - € 8.50 por pessoa
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CHOCOLAte
Batido de chocolate, chocolate quente
Muffins de chocolate, brownies,
sachertorte, chocolate chip cookies,
Creme de chantilly
€ 16.75 por pessoa

eneRGÉtICO
Sumo natural de cenoura e laranja, sumo
de maçã e gengibre
Iogurte, puré de frutas e granola
Pudim de cenoura e mel
Waffles, molho de chocolate ou caramelo
€ 17.00 por pessoa

tROPICAL
Sumos de manga, papaia e laranja
Bolo de coco e tartelettes de frutos
tropicais
Frutas tropicais laminadas
Kiwi, manga, papaia e ananás
€ 20.00 por pessoa

breaks tematicos

MAçã
Sumos naturais de maçã
Crumble de maçã,
Maçãs assadas com mel e canela, tarte
fina de maçã
Maçã grannysmith e maçã starking
Molho de baunilha
€ 20.00 por pessoa

GeLADOS
Cappuccino, baunilha, chocolate e
morango
Morangos frescos, amêndoa laminada,
crocante de chocolate
Chantilly, molho de chocolate, molho
de morango e caramelo
€ 22.50 por pessoa
Máx. 50 pessoas
Break Temáticos
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 a tarde
   almoco
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almoco executivo

Menu 1

Bouillon de crustáceos e salmonete, emulsão de aça-
frão

Frango do campo assado com especiarias,
tajine de legumes e limão confit

Bolo de chocolate com praline, sorbet de laranja

Café e petit fours

€ 59.25 por pessoa
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Menu 2

Risotto de cèpes com presunto, rúcula e azeite de 
trufa

Costeletas de borrego glaceadas com frutos secos e 
pimenta d´espelette, batata ratte com tomilho-limão

Pannacotta de coco e baunilha, framboesas e coulis 
de frutos silvestres

Café e petit fours

€ 59.25 por pessoa

almoco executivo
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almoco executivo
menu 3

Salmão fumado com algas marinadas, sorbet de maçã e gengibre, 
crocante com vinagre de Jerez

Filete de porco em crosta de broa, basílico e limão, polenta e 
pipérade à la provençale

tarte fina de maçã com mel de rosmaninho, molho de canela e 
gelado de baunilha

Café e petit fours

€ 59.25 por pessoa
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almoco executivo
menu 4

Carpaccio de novilho com pesto, tarte de legumes e mozzarella, 
vinagre balsâmico de figo

Bacalhau com alho confitado, cannelloni de legumes e pinhões, 
molho de coentros e alcaparras

Crème brûlée com sorbet de framboesa e crocante de sésamo

Café e petit fours

€ 63.15 por pessoa
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almoco executivo

Menu 5

Medalhões de atum grelhado com tártaro de queijo e 
cabra, ervilha torta e azeitona taggiashe

Filet de vaca da Argentina com crumble de chalotas
glaceadas, croquette de batata e amêndoa

Cheesecake de morangos marinados em hortelã,
molho de frutos vermelhos

Café e petit fours

€ 66.00 por pessoa

Pequeno Almoço Coffee breaks almoço Buffet Chá da tarde Cocktails Casamentos BebidasJantar a la carte Festas Temáticas Informação do HotelConheça a equipa



almoco executivo

Menu 6

Vieiras com limão e açafrão, caldo de agriões e ervas finas

Risotto de espargos com pesto, crocante de parmesão e vinagre 
balsâmico

Robalo com ervas finas, panisse de grão de bico, pistou com 
infusão de basílico

Mousse de caramelo com maçã salteada, pinhões, pistachio e
sorbet de maçã verde, crocante de especiarias

Café e petit fours

€ 81.50 por pessoa
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almoco executivo

Menu VeGetARIAnO

Risotto de espargos verdes com pesto, crocante de 
parmesão

Ravioli potagères com consommé de legumes, óleo 
de Argan

Ananás assado com mel, sorbet de limão

Café e petit fours

€ 62.30 por pessoa
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Buffet

   buffet
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snack
buffet

SAnDWICHeS QuenteS
Croque Monsieur
Folhado de cogumelos silvestres,
galinha e foie gras

SOBReMeSAS
Verrine Bavaroise de manga
Crumble de banana e maracujá
tartelette de chocolate
tartelette de limão merengada
Frutas laminadas
Kiwi, laranja, manga, papaia e ananás
Café

PRAtOS QuenteS
Garoupa grelhada com molho de caril
Legumes glaciados e arroz oriental
Ou
Lombinho de porco
lacado com mel e balsâmico
Legumes e batata à padeiro

SAnDWICHeS FRIAS
Ciabatta de azeitonas verdes com atum à la 
niçoise
tortilla Queijo da Serra e presunto Pata negra
tramezzini de tomate com frango e courgette
Assada, queijo feta e tomilho
triangulo rústico com salmão fumado,
pesto e mozzarella
Mini baguette de prosciutto, giotto e edamer,
manteiga de alho e canonigos

SALADAS SIMPLeS e COMPOStAS
Variedade de alfaces com croutons de alho
Salada Caesar com frango grelhado
Orecchiette com porcini e lascas de parmesão
Bulgur com gambas, menta e citrinos

SOPA
Creme de cenoura e laranja
ou
Creme de tomate e manjericão

€ 53.50 por pessoa (mínimo de 30 pessoas)
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light
buffet

entRADAS FRIAS
tataki de atum
terrina de peixes
Cocktail de camarão e pepino com gengibre
Peito de peru fumado e selecção de charcutaria

SOBReMeSAS
tarte de chocolate
Mousse de manga
Cheesecake
Crumble de pêra
Sorbet de limão
Frutas laminadas
Kiwi, laranja, manga, papaia e ananás
Café

PRAtOS QuenteS
Creme de tomate com manjericão, croutons de alho
Filetes de cherne com molho de marisco
Peito de frango do campo grelhado com ervas aromáticas,
molho de cogumelos silvestres
Arroz basmati aromatizado com açafrão,
legumes ao vapor com manjericão

SALADAS SIMPLeS e COMPOStAS
Salada mista com ervas finas
Salada de tomate, mozzarella e manjericão
Salada caesar
Salada asiática de frango grelhado com massa soba
Queijo fresco com fruta laminada
Salada de tofu grelhado com legumes sauté e cebolinho
Salada de espargos verdes e salmão fumado

€ 61.25 por pessoa
(mínimo de 40 pessoas)
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executivo
buffet

entRADAS FRIAS
Variedade de charcutaria fina
Presunto fatiado e frutas marinadas sobre gelo
Duo de salmão fresco marinado e fumado
Carpaccio de vieira e geleia de pepino e endro
Batido de aipo e bacon
Bulgur com gambas, menta e citrinos
Carpaccio de novilho assado teriaki
Selecção de queijos nacionais e internacionais

MOLHOS
Remoulade, mayonese de alho e sésamo, 
vinaigrette balsâmico,
azeitonas marinadas pickles

SOBReMeSAS
Geleia de frutos exóticos e mousse de coco
Verrine bavaroise de morango
Crème Brûlée
Crumble de maçã
Selecção de mini pastelaria
tarte Sacher
Frutas Laminadas
Ananás, kiwi, laranja, manga e papaia

PRAtOS QuenteS
Croustade de cogumelos
ou
Croustade de courgette e bacon
Cherne em crosta de limão, molho de lavagante
Medalhão de novilho salteado com presunto, jus re-
duzido
Legumes glaciados, arroz oriental, batatas 
confitadas

SALADAS SIMPLeS e COMPOStAS
Variedade de alfaces com croutons de alho
Salada Caesar com camarão salteado
Salada de legumes à grega com queijo feta
Salada caprese, tomate e mozzarela
Orecchiette com porccini e lascas de parmesão
Salada legumes crocantes e frango

€ 72.00 por pessoa
(mínimo de 20 pessoas)
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 volante
buffet

entRADAS FRIAS
Salmão fumado sobre tramezzini de limão
Gaspacho de camarão
Springroll de legumes e tataki de atum
espargos grelhados com presunto
espetada de cordeiro com cominhos
Folhadinhos de pato fumado, maçã e queijo cabra

MInI PASteLARIA
Biscoito sablé com creme de laranja
eclair de café
Macarons de limão
Pasteis de nata
tartelettes de framboesa
tartelettes de chocolate
Frutas Laminadas
Ananás, kiwi, laranja, manga e papaia
Café

SALADAS SIMPLeS e COMPOStAS
Variedade de alfaces com croutons de alho
Salada Caesar com frango grelhado
Salada Caprese, tomate e mozzarela
Salada de legumes à grega com queijo feta

PRAtOS QuenteS
Sopa Thai com frango
ou
Creme de tomate com manjericão e croutons de 
alho
Medalhões de tamboril com cogumelos e vinho 
tinto
espetada de frango e camarão com caril e coco
ou
Filet de garoupa ao vapor, molho de vermute e 
funcho
Lombinho de porco laqueado com mel e balsâmico
Mini legumes salteados, arroz branco e selvagem,
Cannelloni de legumes gratinados com queijo de 
cabra e pinhões

€ 65.00 por pessoa
(mínimo de 50 pessoas)
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buffet i

entRADAS FRIAS
Variedade de charcutaria fina
Presunto fatiado e frutas marinadas sobre gelo
Bulgur com gambas, menta e citrinos
Duo de salmão fresco marinado e fumado
espetada de peixes e mariscos em vinaigrette de 
escabeche
Ceviche de vieira sobre salada de aipo e maçã
espetada de cordeiro com cominhos
Selecção de queijos nacionais e internacionais

SOBReMeSAS
Creme brûlée, mel e frutos secos em verrine
Bavaroise de morango
Cheesecake
eclairs de chocolate
tartelette de limão merengada
tartelette de framboesa
Frutas Laminadas
Ananás, kiwi, laranja, manga e papaia
Café

PRAtOS QuenteS
Creme de cenoura e laranja
Ou
Creme de tomate com manjericão e croutons de alho
Paella de peixe e carne
Filete de garoupa perfumado com avelã, redução de 
marisco
Lombinho de porco laqueado com mel e balsâmico
tajine de legumes, batata confit com basílico

SALADAS SIMPLeS e COMPOStAS
Variedade de alfaces com croutons de alho
Salada Caesar com frango grelhado
Salada Caprese, tomate e mozzarela
Legumes assados e bresaola com molho de rábano

MOLHOS
Remoulade, maionese de alho e sésamo, vinaigrette 
balsâmico,
azeitonas marinadas pickles

€ 69.75 por pessoa
(minímo de 40 pessoas)
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entRADAS FRIAS
Variedade de charcutaria fina
Presunto fatiado e frutas marinadas sobre gelo
Bulgur com gambas, menta e citrinos
Duo de Salmão fresco marinado e fumado
espetada de peixes e mariscos em vinaigrette de 
escabeche
Carpaccio de vieira e geleia de pepino e endro
Batido de aipo e bacon
Carpaccio de novilho assado teriaki
Selecção de queijos nacionais e internacionais

SOBReMeSAS
Creme brûlée
tiramisú
Pêra salteada
Mousse de chocolate e caramelo
Crumble de frutos vermelhos
Mil-folhas de framboesa
Bolo Ópera
tartelette de geleia de maçã verde e verbena
Frutas Laminadas
Ananás, kiwi, laranja, manga e papaia
Café

CARRO De QuenteS
Picanha assada em crosta de sal e segurelha

MOLHOS
Remoulade, mayonese de alho e sésamo,
vinaigrette balsâmico, azeitonas marinadas pickles

buffet ii

QuenteS
Caldo Verde
ou
Creme de espargos e óleo de pistáchio
Filete de robalo corado com molho antiboise
Vitela assada, chutney de cogumelos e jus re-
duzido
Galinha estufada com gengibre e limão
Funcho, courgette, tomate e espargo confitados
Arroz basmati com açafrão, batata au gratin
Cannelloni de espinafres, queijo ricotta, pinhões 
e manjericão
fresco
Mini quiche de salmão, quiche de alho francês 
ou quiche lorraine

SALADAS SIMPLeS e COMPOStAS
Variedade de alfaces com croutons de alho
Salada Caesar com camarão salteado
Salada Caprese, tomate e mozzarella
Legumes assados e bresaola com molho de 
rábano
Salada de legumes à grega com queijo feta
espargos e legumes grelhados
Salada legumes crocantes e frango
Orecchiette com porcini e lascas de parmesão

€ 82.75 por pessoa
(mínimo de 70 pessoas)
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QueIJOS InteRnACIOnAIS
Bel Paese
Camembert
Chèvre
Gouda
Quark
Roquefort

VInHOS PORtuGueSeS
esporão Reguengos Reserva - Reguengos - Branco
Aromas florais e fruta, notas de madeira de 
carvalho, ananás, pêssego e baunilha,
complexo e encorpado
Vinha Grande, Casa Ferreirinha - Douro – tinto
Aromas florais e de fruta muito madura com um 
toque de madeira,
equilibrado na boca e encorpado
Quinta dos Roques - Dão – tinto
Aromas de madeira casada com fruta, jovem de 
corpo médio e alguma persistência

SeLeCçãO De PãeS
Pão regional, baguette, broa de milho
Cream crackers, folhadinhos de queijos
uvas brancas e pretas, maçã
Figos frescos ou secos, sultanas e nozes

QueIJOS PORtuGueSeS
Castelo Branco
Ilha
nisa
Rabaçal
Serpa
Serra

€ 70.30 por pessoa
(mínimo de 30 pessoas)

queijos e
vinhos
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PãO BRAnCO
Manteiga e fiambre
Pasta de atum, cebola roxa e sésamo tostado

PãO De CeRVeJA
Salmão fumado, cebolinho e cornichons
Queijo fresco

PãO De CeReAIS
Presunto, pepino e pickles
Ovos de codorniz, tomate confit e cebolinho

PASteLARIA
Scones
Manteiga, creme mascarpone e compotas
Madalenas de limão
Bolo de laranja
tarte de amêndoas com chocolate

MInI PASteLARIA
tartelettes de frutas frescas e éclairs de café
Pasteis de nata

CHÁ De FOLHA
Ceilão, Darjeeling, earl Grey, english Breakfast e Jasmim

€ 30.50 por pessoa

cha da tarde
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a noite 
jantar    
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jantar

Menu 1

Salmonete e legumes grelhados, ervilha torta com 
molho de lagosta e limão kaffir

Magret de pato com flor de sal, cannelloni de pato 
confit, nabo glaceado com vinagre Barolo

Bolo de cappuccino e chocolate de leite, creme de 
baunilha

Café e mignardises

€ 61.25 por pessoa
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jantar

Menu 2

Chartreuse de lagosta e camarão com espargos verdes,
molho de marisco com trufa preta

Filet de novilho da Argentina com azeitonas, risotto 
de pleurottes grelhados

Bolo de chocolate, com cereja, gelado de mascarpone

Café e mignardises

€ 72.15 por pessoa
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jantar
menu 3

Risotto de lagostins e girolles, trufa preta e limão com flor de sal

Robalo com bochecha de tamboril, gremolata e tomate,
azeitona taggiasche

Sericaia com gelado de baunilha e ameixa Rainha Cláudia

Café e mignardises

€ 73.15 por pessoa
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jantar
menu 4

Aumônière de vieiras e lagostins, mousse de citrinos e gengibre

Râble de coelho com crosta de parmesão, legumes marinados com 
citrinos e tomate confit

tarte de frutos silvestres, crocante de sésamo, coulis de baunilha e 
caramelo

Café e mignardises

€ 77.15 por pessoa
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jantar

Menu 5

Cremat de foie gras, crosta de pão de especiarias, com mousse de 
laranja e courgette

Peixe-galo com calamares e salicórnia, piquillo recheado com 
brandade de nabo e molho doce de caril

Arroz doce com mascarpone, manga e canela

Café e mignardises

€ 89.35 por pessoa

Pequeno Almoço Coffee breaks almoço Buffet Chá da tarde Cocktails Casamentos BebidasJantar a la carte Festas Temáticas Informação do HotelConheça a equipa



Menu 1

Carpaccio de vieiras com tártaro de camarão, quenelle de caviar e 
óleo de trufas

Risotto de pato com cogumelos silvestres e foie gras, crocante de 
parmesão

Sorbet de sangria e pêra

Piqué de robalo com presunto Pata negra, ravioli de aipo e 
alcachofra, emulsão de cèpes

Semi-frio de chocolate branco e laranja, creme de pistácio e coulis de 
framboesa

Café e mignardises

€ 124.00 por pessoa

jantar de gala
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jantar de gala
menu 2

Foie gras com Vinho do Porto 10 anos, geleia de manga e mousse 
de baunilha e courgette

Lagosta com pimenta vermelha, bock choy e agriões perfumado 
com coentros e citronella

Sorbet de Mojito e limão

Carré de borrego com especiarias, espinafres e queijo de cabra 
fresco

tiramisu

Café e mignardises

€ 146.00 por pessoa
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àA la carte
entradas

terrina de foie gras e ananás caramelizado com fava tonka,
crocante com pimenta Malabar e sangria de moscatel

Vieiras selvagens com caviar Baeri e emulsão de agrião
Risotto de lagostins e girolles, aromatizado com trufa preta e limão, 
flor de sal

Ravioli de abóbora e lima, infusão de vitela e cardamomo
com foie gras, trufa e castanhas, emulsão de yuzu

Lagostins perfumados com coentros, mousseline de limão e
cenoura, ouriço do mar e gengibre

€ 31.25 por pessoa
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àA la carte
Peixe

Robalo com ervas finas, panisse de grão de bico, pistou com 
infusão de basílico

Robalo com kokotxa de tamboril, gremolata e tomate, azeitona 
taggiasche

Peixe galo salteado com citrinos, geleia de toranja, legumes da 
época e crocante de cebola

Cataplana de camarões, amêijoas e coentros

€ 42.30 por pessoa
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àa la carte
Carne

Veado assado com geleia de sangria, cèpes e blinis com trufa preta

Lombo de novilho com trufa preta, cromesqui de foie gras e pão 
de especiarias, terrina de legumes e emulsão de espargos

Mignon de vitela com réglisse, croquette de foie gras com abóbora, 
legumes da estação

Cabrito confitado, parmentier com trufa preta

€ 40.25 por pessoa
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àa la carte
Sobremesas

Papo de Anjo, espuma de arroz doce, sorbet de ginja e crocante de 
chocolate

Crème brûlée com sorbet de framboesa

Frutos vermelhos marinados com hortelã, pimenta e manjericão, 
sorbet de lichias

Parfait de chocolate Jivara, chocolate branco com pimento rosa e 
gelado de cookie

torta de laranja coberta por espuma de limão e verbena, sorbet de 
morango

Bolo de maçã, crocante de chocolate branco e citrinos, sorbet de 
maçã, molho de chocolate e menta

€ 14.50 por pessoa
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cocktails    
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text
text

cocktail

CAnAPÉS FRIOS
Foie gras mit cuit com grue de cacau
Sapateira com crocante de limão
tartar de robalo e crocante de nori
Salmão marinado com maçã verde
Ceviche de peixe galo com pickles de daikon
Anchovas à Provençal com batata e açafrão
tartar de atum e guacamole

CAnAPÉS QuenteS
Camarão Kadaïff
Brandade de bacalhau com piquillo
empadinhas de cogumelos e trufa
Rolo de pato confit com chutney de manga e cebola 
roxa
Samoosas de carne ou legumes
Vitela confit com chutney de kumquat

04 peças por pessoa – € 23.25 por pessoa
06 peças por pessoa – € 27.50 por pessoa
10 peças por pessoa – € 42.15 por pessoa
12 peças por pessoa – € 48.50 por pessoa
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cocktail

MInI PASteLARIA
Selecção de creme brûlée – Chocolate, 
framboesa e baunilha
Jubiléu de chocolate jivara com frutos 
tropicais
Verrine de frutos vermelhos marinados em 
vinho do Porto
Paté de frutas
Variedade de macarons – chocolate, café, 
limão e pistáchio
Mini pasteis de nata
tarteletes de Sablé Breton com creme de 
laranja
tarteletes de limão merengadas
Voyage de pinhões e laranja
Verrine de tiramisú
St. tropézienes
Selecção de trufas de chocolate
03 peças por pessoa – € 13.00 por pessoa
06 peças por pessoa – € 23.50 por pessoa

BOnBOnS
Praliné
Amêndoa
trufas de rum
trufas de chocolate
Chocolate e menta
Chocolate e whisky
03 peças por pessoa – € 10.75 por pessoa
06 peças por pessoa – € 19.25 por pessoa

CARRInHO De CRePeS SuZette
preparado na sala
€ 11.75 por pessoa
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COZInHA AO VIVO
Struedel de bacalhau
Arroz de mariscos
Fusilli al pesto
Chow-mein de frango
Pato à Pequim, molho Hoisin
Medalhões de veado com molho de canela

04 especialidades - € 34.00 por pessoa
06 especialidades – € 45.50 por pessoa

PARA tRInCHAR
Selecção de Sushi e Sashimi
€ 17.25 por pessoa, 3 peças por pessoa

Salmão fumado ou marinado
€ 12.75 por pessoa

Lombo de novilho do Brasil assado em brioche com cogumelos e tomilho
€ 17.25 por pessoa

Vão de vitela assada com pãezinhos de leite
€ 17.25 por pessoa

Presunto curado de Barrancos Pata negra
€ 13.50 por pessoa

c o c k t a i l 
dinatoire
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Name Here

Name Here

Back to top

asiatica
festa tematica

QuenteS
Carré de borrego marinado com coentros,
citronelle e menta,
tempura de legumes,
tagliatelle fresca com espargos verdes
Filete de tamboril com molho de caril picante,
Arroz com passas e pistáchio, noz de coco,
legumes salteados com pinhões e alho francês

eStAçÕeS
nigiri-sushi, maki-sushi, sashimi
teriyaki de salmão com molho de soja
Fruta inteira e laminada

CARRO Quente
Dourada ou Imperador com gengibre

SOPA
Consommé agridoce de camarão e frango,
nouille udon

CAçAROLA
Frango com limão
Porco caramelizado

SOBReMeSAS
Ananás grelhado com gelado de manga e gengibre
Salada de noz de coco, lima e meloa
Cheesecake com maracujá
tarte de banana e coco
Beignets de frutas exóticas
Gelado de chá verde
Frutas exóticas laminadas

SALADAS ORIentAIS
Salada de porco com vitela salteada e rebentos de
soja
Patés Imperiaux
Gambas caramelizadas com mel e sésamo
teriyaki de vaca
Rolinho de folha de arroz com camarão e 
gengibre
Crepe primavera com frango
Salada de pato com vermicelles de arroz
Salada de cenoura com cebola roxa
e grão de mostarda
Salada thai de melão
Salada de bok choy e vermicelles de arroz
tempura de camarão
espetada de satay de frango com nouille shirataki

VeRRIneS
néctar de manga e noz de coco
Cocktail de lichias
Lassi de frutas

€ 178.70 por pessoa
(mín. 100 pessoas - máx. 220 pessoas)

v
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portuguesa
festa tematica
tenDInHA DA HORtA e DO CAMPO
Salada de tomate, queijo fresco e oregãos
Salada de alface à Portuguesa
Queijo saloio e frutas laminadas
Folhadinhos de cogumelos
Salada de beringelas assadas com pinhões
Salada batata-doce tomate e feijão verde
Queijo saloio com frutas frescas
Molhos
Vinaigrette de coentros, maionese de alho, mil-ilhas
Azeitonas talhadas e pickles

tenDInHA DOS FRItOS
Pataniscas de bacalhau
Pasteis de bacalhau
Sonhos de polvo
Camarão frito picante
Rissois de camarão

tenDInHA DO MAR
Meia desfeita
Salada de gambas e chuchu com coco
terrina de polvo em vinaigrette de coentros
Carpaccio de tamboril com vinaigrette de figos,
rúcula e pinhões
Cataplana de amêijoas à Algarvia
Verrine de sapateira com piquillos
Selecção de peixes de escabeche
Salada de lulas, tomate e feijão verde

CeStO DO PãO
Pão regional
Broa de milho,
Broa de Avintes
Pão com chouriço

tenDInHA DO VIRA COPOS
Cerveja
Refrigerantes
Água mineral

tenDInHA DOS enCHIDOS, DAS CHARCutARIAS 
e DO tALHO
Pá de vitela assada
Morcela da Beira panada e maçã
terrina de cabeça de xara
Prato de enchidos portugueses
(salpicão de vinhais, chouriço mouro,
painho de portalegre)
Presunto pata negra laminado
Bola de carne à moda de Lamego
Leitão assado à moda da Bairrada

tenDInHA DA SOPA, DO tACHO e DA CAçAROLA
Caldo verde à minhota
Bacalhau assado com broa de milho e azeite virgem,
batata a murro e grelos salteados
Lombo de porco preto com amêijoas,
batata à padeiro, arroz de coentros
e legumes salteados
Frango na púcara

tenDInHA DAS GuLOSeIMAS e DOS QueIJOS
Arroz doce
Leite creme
Pão de Ló de Ovar
toucinho de céu
torta de laranja
Pudim abade de priscos
Doce de ovos com amêndoa
Mousse de maracujá e banana
Sonhos com açúcar e canela
tarte de frutas
Salada de frutas da estação
Mesa de queijos nacionais
S. Jorge, Serra, Azeitão, Queijo cabra,
Idanha-a-nova, nisa e Castelo Branco
uvas frescas, frutos secos, pão e crackers
ADeGA
Vinho do barril
Aguardente portuguesa
Sangria

€ 178.70 por pessoa
(mín. 100 pessoas máx. 220 pessoas)
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  inesqueciveis
casamentos

Pequeno Almoço Coffee breaks almoço Buffet Chá da tarde Cocktails Casamentos BebidasJantar a la carte Festas Temáticas Informação do HotelConheça a equipa



menu I

CAnAPÉS FRIOS
Mille-feuille de foie gras com pão de 
especiarias, figos confit
Atum com mousse de tikka e crocante de 
arroz 
tártaro de robalo e crocante de nori

CAnAPÉS QuenteS
Camarão Kadaïff 
empadinhas de leitão e laranja 
Samoosas de legumes com chutney de 
manga 

BeBIDAS
Whisky novo, Vodka, Gin, Vermute, 
Vinho branco, Vinho tinto, espumante, 
Sumo de laranja, Refrigerantes e águas 
variadas
Vinho branco Cardal 
Vinho tinto Quinta das Brôlhas 
Refrigerantes e água mineral

Menu
Ravioli de camarão e funcho, bouillon de 
crustáceos 
Filet de novilho nacional com azeitonas, ri-
sotto de pleurottes grelhados 

BOLO De nOIVA

BuFFet De SOBReMeSAS
Sortido de mini pastelaria, crumble de 
maçã, cheesecake, tarte limão merenga-
da, bolo Ópera, 
leite creme, toucinho do céu, doce de 
ovos, mousse de chocolate 

FRutA FAtIADA
Manga, papaia, kiwi, laranja, abacaxi 
Salada de frutas 

tÁBuA De QueIJOS
Ilha, niza, Serra, Azeitão, Rabaçal, Ser-
pa, Camembert, Chévre, Quark, Gouda, 
Crackres, nozes e uvas frescas 

€ 185 por pessoa
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CAnAPÉS FRIOS
Foie gras mit-cuit com maçã crocante 
Salmão marinado com melancia 
Ceviche de peixe galo com emulsão de coco e 
lima 

CAnAPÉS QuenteS
tempura de espargos com marisco, molho 
bisque de lavagante 
empadinhas de cogumelos e trufa 
Rolo de pato confit com chutney de manga e 
cebola roxa 

BeBIDAS
Whisky novo, Vodka, Gin, Vermute, Vinho 
branco, Vinho tinto, espumante, 
Sumo de laranja, Refrigerantes e águas 
variadas
Vinho branco Cardal 
Vinho tinto Quinta das Brôlhas 
Refrigerantes e água mineral

Menu
Risotto de lagostins e girolles, trufa preta e 
limão com flor de sal 
Piqué de robalo com presunto Pata negra, ra-
violi de aipo e alcachofra, emulsão de cèpes 
Sorbet 
Lombo de vaca da Argentina, croquete de 
batata e amêndoa, tomate e tomilho 

menu II

BOLO De nOIVA

BuFFet De SOBReMeSAS
Sortido de mini pastelaria, crumble de 
maçã, charlotte de morango, tarte de 
frutas frescas, bolo de chocolate, 
leite creme, arroz doce, mousse de 
chocolate 

FRutA FAtIADA
Manga, papaia, kiwi, laranja, abacaxi 
Salada de frutas 

tÁBuA De QueIJOS
Ilha, niza, Serra, Azeitão, Rabaçal, 
Serpa, Camembert, Chévre, Quark, 
Gouda, Crackers, nozes e uvas frescas 

€ 208 por pessoa

Pequeno Almoço Coffee breaks almoço Buffet Chá da tarde Cocktails Casamentos BebidasJantar a la carte Festas Temáticas Informação do HotelConheça a equipa



 
menu III

CAnAPÉS FRIOS
Presunto Pata negra com grissini de pimenta de 
espelette, compota de cebola
Medalhões de lagosta com concassé de tomate, 
azeite com basilico
esferificação de azeitonas

CAnAPÉS QuenteS
Camarão Kadaïff
empadinhas de leitão e laranja
Samoosas de legumes com chutney de manga

BeBIDAS
Whisky novo, Vodka, Gin, Vermute, Vinho bran-
co, Vinho tinto, espumante,
Sumo de laranja, Refrigerantes e águas variadas

BuFFet De SOBReMeSAS
Sortido de mini pastelaria, crumble de fr frutos 
vermelhos, tarte tatin, tarte limão merengada, 
bolo Ópera,
leite creme, toucinho do céu, doce de ovos, 
mousse de chocolate

Menu
Vieiras com limão e açafrão, caldo de agriões e 
ervas finas
Peixe galo com manteiga de avelã, raviolis de 
topinanbourg e presunto serrano, redução de 
crustáceos
Sorbet
Medalhões de vitela em crosta de cogumelos sel-
vagens, vertical de legumes com emulsão de alho
e risotto de espargos

BOLO De nOIVA

FRutA FAtIADA
Manga, papaia, kiwi, laranja, abacaxi
Salada de frutas

tÁBuA De QueIJOS
Ilha, niza, Serra, Azeitão, Rabaçal, Serpa, Cam-
embert, Chévre, Quark, Gouda,
Crackres, nozes e uvas frescas

€ 218 por pessoa
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casamentos
informacao
PReçOS
Os preços dos menus apresentados são por pessoa
. todos os preços incluem IVA
. Os preços por pessoa incluem aluguer do espaço e serviço
. todos os preços indicados podem ser alterados sem aviso prévio e
estão sujeitos a confirmação.
. Preços especiais para crianças: 00 – 04 anos - gratuito
04 – 12 anos -50 % desconto

ALOJAMentO
O Ritz Four Seasons Hotel oferecerá uma noite em suite para 02 pessoas
com serviço de pequeno almoço para eventos cujo número de pessoas contratado
seja superior a 150.
A confirmação da reserva de quarto está sujeita à disponibilidade do hotel.

SeRVIçOS ADICIOnAIS
O Ritz Four Seasons Hotel oferece os seguintes serviços gratuitamente:
. Prova para 02 pessoas do menu contratado em dia e hora a definir
pelo hotel
. Menus impressos – 01 por cada lugar
. Plano de mesas à entrada da sala com nome dos convidados
. Serviço de bengaleiro

DeCORAçãO e AnIMAçãO
O Ritz Four Seasons Hotel poderá disponibilizar uma vasta selecção de
opções de animação e decoração para o evento
Informação Geral

nÚMeRO GARAntIDO De PeSSOAS
O hotel deverá receber o número aproximado de pessoas que participarão
nos eventos até 10 dias antes do seu início. O número final de participantes
garantidos deverá ser comunicado até 02 dias úteis antes do início do evento
será esse o número final para efeitos de facturação. Se o número de presenças
os eventos for superior ao garantido, a facturação será feita de acordo.
O hotel reserva-se, ainda, o direito de mudar a(s) sala(s) reservada(s) se
o número e pessoas garantido for superior ou inferior ao inicialmente previsto.

SeRVIçO De BeBIDAS
Os preços indicados incluem os seguintes serviços de bebidas:
Aperitivo: 45 minutos
Vinhos: Desde a entrada ao serviço de café
espumante: 01 flute por pessoa

COMIDAS e BeBIDAS
não deverão entrar no hotel quaisquer alimentos trazidos pelos organizadores
ou seus convidados, sem prévia autorização escrita da direcção do
hotel.

utILIZAçãO DOS eSPAçOS ReSeRVADOS
nada deverá ser afixado a pavimentos, paredes, tectos ou colunas com pregos,
parafusos, pionaises, fita adesiva ou outros meios para suspensão no
tecto ou paredes.
As despesas decorrentes da reparação de quaisquer danos causados nas
instalações ou equipamentos do hotel, por pessoa presente no evento, serão
da única e exclusiva responsabilidade do cliente, ficando o hotel autorizado
a cobrar tais importâncias na factura ou posteriormente.

PuBLICIDADe e utILIZAçãO DA IMAGeM DO HOteL
Qualquer publicidade de eventos a decorrer no hotel, bem como a utilização
do respectivo nome e logótipo deverá ser do conhecimento e ter a aprovação
da direcção do hotel.

extRAVIOS
O hotel não se poderá responsabilizar pelo extravio de bens deixados pelos
organizadores ou seus convidados nas suas instalações, seja antes, durante
ou depois do evento.
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     e    
bebidas
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c a r t a  d e
vinhos

VInHO BRAnCO GARRAFA 75 CL
Alvarinho Vinhos Verdes € 75.15
Palácio da Brejoeira
Quinta da Aveleda Vinhos Verdes € 22.25
Planalto Reserva Douro € 25.75
Dona Berta Rabigato Douro € 36.25
Duque de Viseu Dão € 25.75
Quinta dos Carvalhais, Dão € 72.50
encruzado
Quinta de Pancas, tejo € 44.50
Chardonnay
Morgado de Stº Catherina Bucelas € 34.25
Branco Seco especial Setúbal € 22.25
Quinta do Carmo estremoz € 43.50
esporão Reserva Reguengos € 46.50

VInHO ROSÉ GARRAFA 75 CL
Mateus € 25.15

CHAMPAGne GARRAFA 75 CL
Moët & Chandon Dom Pérignon € 415.15
Louis Roederer Brut Premier € 110.50
Veuve Clicquot Brut Carte Jaune € 115.25
Ruinart Brut € 115.25

VInHO tIntO GARRAFA 75 CL
Duas Quintas Douro € 49.25
Vinha Grande Douro € 55.15
esteva Douro € 28.50
Quinta da Vedejosa Douro € 62.75
Casa de Santar Reserva Dão € 52.15
Quinta de Pancas, tejo € 41.75
Cabernet Sauvignon
Casa do Cadaval, Ribatejo € 71.15
Pinot noir
Quinta da Bacalhôa, Setúbal € 77.15
Cabernet Sauvignon
esporão Reserva Reguengos € 77.50
Quinta do Carmo estremoz € 68.00
Marquês de Borba Borba € 37.15

eSPuMAnte GARRAFA 75 CL
Raposeira Super Reserva Bruto € 50.50
Monge € 57.85

Pequeno Almoço Coffee breaks almoço Buffet Chá da tarde Cocktails Casamentos BebidasJantar a la carte Festas Temáticas Informação do HotelConheça a equipa



 ritz
bar

APeRItIVOS COPO
Martini € 10.50
Ricard, Dubonnet, Pernod € 12.75
Campari € 12.50

GIn, VODKA e RuM COPO
Beefeater Gin € 15.50
Gordon’s Gin € 15.50
Bombay Sapphire Gin € 15.50
Absolut Vodka € 11.75
Smirnoff Vodka € 11.75
Stolichnaya Vodka € 17.75
Bacardi Rum € 11.75
Havana Club Rum € 11.75

WHISKY nOVO COPO
Ballantines € 11.70
Cutty Sark € 11.70
Johnnie Walker Red Label € 11.70
J.B. € 11.70

WHISKY VeLHO COPO
Chivas Regal 12 y.o. € 16.75
Johnnie Walker Black Label € 16.75
J.B. 15 y.o. € 26.50

WHISKY De MALte COPO
Glenfiddich 8 y.o. € 16.75
Glenlivet 12 y.o. € 17.50
Balvenie 15 y.o. € 24.15

WHISKY IRISH, CAnADIAn e BOuRBOn 
COPO
John Jameson € 12.50
Canadian Club € 12.50
Four Roses € 12.50
Wild turkey € 12.50
Jack Daniel’s € 14.50

COGnAC e ARMAGnAC COPO
Rémy Martin V.S.O.P. € 20.75
Hennessy x.O. € 39.15
Martell x.O. € 46.25
Janneau V.S. € 20.75

AGuARDenteS PORtuGueSAS COPO
Antíqua € 11.75
Fim de Século € 11.75
C.R.F. Reserva € 11.75
Adega Velha € 20.00

LICOReS COPO
Amarguinha € 10.25
Licor Beirão € 10.25
Amaretto € 12.15
Bailey’s € 12.15
Drambuie € 12.15
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VInHOS DO PORtO, MOSCAteL, 
MADeIRA e JeReZ COPO
taylor’s Chip Dry € 6.75
noval tawny 10 y.o. € 9.75
Ferreira Duque de Bragança 20 y.o. € 12.25
Moscatel de Setúbal 20 y.o. € 13.75
Madeira Leacock’s Fine Dry Sercial € 10.15
Madeira Boal Reserva € 10.15
Jerez tio Pepe Seco € 11.50

ReFRIGeRAnteS, SuMOS e CeR-
VeJA GARRAFA 20 CL.
tonic water € 6.75
Coca Cola, Seven up, € 6.75
Bitter Lemon
Diet Coke, ice tea € 6.75

SuMOS GARRAFA 20 CL.

Sumo natural de laranja € 7.75
Sumo de tomate € 7.75

CeRVeJA GARRAFA 33 CL.
Sagres € 8.50
Super Bock € 8.50
Carlsberg € 8.50
Heineken € 8.50
Beck’s € 8.50
Budweiser € 8.50
Corona € 8.50
Buckler – sem álcool € 8.50

ÁGuA MIneRAL
Vitalis 1 litro € 7.00
Vitalis ½ litro € 5.00
Vitalis ¼ litro € 4.25
S. Pellegrino – 20 cl. € 5.50

 ritz
bar
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SeLeCçãO I
Água mineral, cerveja e refrigerantes
Sumo natural de laranja

€ 11.50 por pessoa

SeLeCçãO II
Vinho Branco – Vinha da urze - Douro
Aroma de frutos brancos maduros com notas de 
ameixa, palato
fresco, macio com boa acidez e final agradável
Vinho tinto – Vinha da urze – Douro
Cor rubi intensa, aroma floral e resinoso, vinho com 
forte
estrutura e final longo
Água mineral, cerveja e refrigerantes

€ 20.00 por pessoa

seleccao de 
bebidas

SeLeCçãO III
Vinho Branco B.S.e./José M. Fonseca – Setúbal
Cor citrina, frutado, suave, com média per-
sistência final
Vinho tinto esteva – Douro
Cor rubi, com notas aromáticas de fruta ma-
dura e flores,
violeta, suave, leve e final médio
Água mineral, cerveja e refrigerantes

€ 23.25 por pessoa

SeLeCçãO IV
Vinho Branco Dona Berta - Rabigato – Douro
Aroma limpo de frutos frescos e algum vegetal
com notas minerais, corpo elegante, boa aci-
dez, final médio
Vinho tinto Lima Mayer – Alentejo
Bons aromas frutados com notas de framboe-
sa a dominar
suave e redondo com uma agradável estrutura 
e final
Água mineral, cerveja e refrigerantes

€ 30.15 por pessoa
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COCKtAIL I
Vinho do Porto taylor’s Chip Dry
Madeira Leacock’s Fine Dry Ser-
cial
Sumo natural de laranja

€ 16.75 por pessoa – 30 minutos

COCKtAIL II
Vinho do Porto taylor’s Chip Dry
Madeira Leacock’s Fine Dry Ser-
cial
Vinho Branco – Vinha da urze - 
Douro
Vinho tinto – Vinha da urze - 
Douro
Sumo natural de laranja

€ 20.25 por pessoa – 30 minutos

COCKtAIL III
Champagne Louis Roederer Brut
Kir Royal
Sumo natural de laranja

€ 33.50 por pessoa – 30 minutos

bar aberto

BAR ABeRtO InteRnACIOnAL
Martini, Campari, vinho do Porto taylor’s 
Chip Dry
Whisky Cutty Sark, whisky Chivas Regal
Gin Gordon’s, vodka Stolichnaya, rum 
Bacardi
Vinho do Porto Late Bottled Vintage
Vinho Branco – Vinha da urze - Douro
Vinho tinto – Vinha da urze - Douro
espumante Monge
Sumo natural de laranja, sumo de tomate
Cerveja, Coca Cola, Seven up, ice tea limão
Água tónica, água castelo, água mineral

€ 38.15 por pessoa – 1ª hora
€ 23.75 por pessoa – 2ª hora
€ 15.25 por pessoa – 3ª hora e seguintes
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no cálculo das capacidades, em número 
de pessoas, das salas teve-se em conta o 
seguinte:
- para reuniões considerou-se monta-
gens mínimas de audio visuais i.e. retro-
projector e ecrã.
- para banquetes considerou-se serviço 
de menu fixo, sem buffets, palco ou pista 
de dança
- Foram considerados os acessos, coxias 
e espaços entre lugares ou mesa
- usando mesas redondas de 1,8m 
diâmetro com 6 pessoas por mesa, pro-
jecção frontal

capacidade das 
salas
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(*) sem luz natural
- Meio-dia - Das 07:00 às 15:30 ou das 
15:30 às
00:30
- O aluguer de salas para exposições terá 
um acréscimo de 30% sobre os preços 
acima indicados.
- estão disponíveis plantas de todas as 
salas com medidas completas, capaci-
dades e acessos.

Informações sobre as instalações eléc-
tricas, telefónicas e de iluminação 
poderão também ser disponibilizadas.

a l u g u e r  d e 
salas
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nÚMeRO GARAntIDO De PeSSOAS
O hotel deverá receber o número aproximado de pessoas que participarão
nos eventos até 10 dias antes do seu início. O número final de participantes
garantidos deverá ser comunicado até 02 dias úteis antes do início do
evento será esse o número final para efeitos de facturação. Se o número de
presenças nos eventos for superior ao garantido, a facturação será feita de
acordo. O hotel reserva-se, ainda, o direito de mudar a(s) sala(s) reservada
(s) se o número e pessoas garantido for superior ou inferior ao inicialmente
previsto.
Haverá lugar ao débito do valor de aluguer de sala de € 250.00 para todos
pequenos almoços, almoços, cocktails ou jantares que se realizem em sala
privada para um número inferior a 20 pessoas.

DeCORAçãO
O nosso departamento de banquetes terá todo o gosto em ajudar na escolha
da decoração floral para os eventos.
Das sugestões aqui apresentadas apenas as Festas temáticas incluem a
decoração.

eQuIPAMentO AuDIO-VISuAL
O fornecimento de equipamento audio-visual poderá ser contratado pelo
hotel. As especificações quanto ao equipamento necessário deverão ser
comunicadas com a antecedência devida. Se o cliente optar por contratar a
instalação e aluguer do equipamento directamente o hotel não poderá
responsabilizar-se pela qualidade do equipamento e da assistência técnica.

AnIMAçãO
O hotel poderá contratar animação musical ou outra para os eventos. Os
pedidos deverão ser dirigidos ao departamento de banquetes.

BenGALeIRO
O hotel dispõe de um bengaleiro no piso do lobby que serve de apoio a
todas as salas de banquetes e reuniões. Adicionalmente este serviço será
também disponibilizado na Sala Pedro Leitão, sempre que a entrada dos
participantes se faça pela Rua Castilho nº 77.

teLeFOneS
estão disponíveis telefones em todas as salas. O acesso à rede exterior é
activado logo que a sala é ocupada, sendo as chamadas efectuadas
debitadas directamente na conta principal. O bloqueio das linhas ou os
níveis de acesso – nacional ou internacional - deverá ser solicitado 
com a antecedência devida.

eStACIOnAMentO
estão disponíveis 3 parques de estacionamento pagos cobertos no pe-
rímetro do hotel:
Rua Rodrigo da Fonseca – à direita da entrada principal – 25 lugares
Rua Castilho – na fachada oposta à principal – 25 lugares
Parque eduardo VII – 1000 lugares.
Condições e preços sob-consulta.
Serviços de “valet parking” poderão ser disponibilizados a pedido.

COMIDAS e BeBIDAS
não deverão entrar no hotel quaisquer alimentos trazidos pelos
organizadores ou seus convidados, sem prévia autorização escrita da
direcção do hotel.

tAxA De ROLHA
Caso os clientes tragam os vinhos, será cobrado por cada garrafa de 
vinho aberta uma taxa de rolha de € 16.00.
espirituosos € 19.00 por garrafa

ÁReAS nãO FuMADOReS
É proibido fumar no hotel, excepto nas áreas designadas para o efeito..

geral
informacao
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SInALÉtICA
toda a sinalética deverá restringir-se às áreas contratadas pelo cliente, não
sendo autorizada sinalética nas zonas sociais e de circulação do hotel.
O hotel reserva-se, ainda, o direito de retirar qualquer sinalética que, pelo
seu tamanho, aspecto ou localização, não se adeque à área onde está
colocada.
todas as referências ao hotel deverão incluir o nome completo:
“Ritz Four Seasons Hotel, Lisboa”.
nenhuma sinalética ou decoração poderá ser colocada em frente a extin-
tores saídas de emergência ou próxima de fontes que gerem energia.

utILIZAçãO DOS eSPAçOS ReSeRVADOS
nada deverá ser afixado a pavimentos, paredes, tectos ou colunas com
pregos, parafusos, pionaises, fita adesiva ou outros meios para suspensão 
no tecto ou paredes.
As despesas decorrentes da reparação de quaisquer danos causados nas
instalações ou equipamentos do hotel, por pessoa presente no evento, serão
da única e exclusiva responsabilidade do cliente, ficando o hotel autorizado 
a cobrar tais importâncias na factura ou posteriormente.

PuBLICIDADe e utILIZAçãO DA IMAGeM DO HOteL
Qualquer publicidade de eventos a decorrer no hotel, bem como a utili-
zação do respectivo nome e logótipo deverá ser do conhecimento e ter a 
aprovação da direcção do hotel.

extRAVIOS
O hotel não se poderá responsabilizar pelo extravio de bens deixados pelos
organizadores ou seus convidados nas suas instalações, seja antes, durante
ou depois do evento.

SeGuRAnçA
A presença de segurança antes ou durante os eventos deverá ser
comunicada e aprovada pelo hotel.

enCOMenDAS, eMBALAGenS e MAteRIAL 
IMPReSSO
O hotel poderá receber, em nome dos organizadores, material a uti-
lizar no evento. todas as entregas deverão estar etiquetadas devida-
mente incluindo o nome do evento, o contacto do organizador, o nome 
do responsável do hotel e a data do evento.
Se for necessária assistência no manuseamento do material o hotel co-
brará uma taxa de € 26.00 por empregado, por hora.
não serão recebidas encomendas entregues à cobrança.
Deverá ser organizada a recolha do material que sobre no último dia 
do evento.

geral
informacao
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