
TAKE AWAY
Fins de semana

Natal e Ano Novo
ENCOMENDE:

quinta.oliveiras@santosemarcal.pt
917 878 047



www.santosemarcal.pt

 

 

 
  

 

 

IVA INCLUÍDO À TAXA EM VIGOR

 
 

ENTRADAS €/UNI
Mini rissóis de camarão €0,40
Mini pastéis de bacalhau €0,40
Mini croquetes de vitela €0,40
Mini empadas de galinha €0,40
Pataniscas de bacalhau €0,60
Queijinho seco regional €2,50
Salada russa ≈10 pessoas  €20,00
Camarão ao alhinho ≈300gr  €13,50

Amêijoa à BulhãoPato ≈ 300gr €12,50

 

SOPAS (mín 2 doses) €/PESSOA
De peixe da Dona Helena (especialidade) €2,00
Creme de legumes €1,50
Canja de galinha €1,50

 

VEGETARIANO €/DOSE
Feijoada de legumes €7,00
Brás de legumes €7,00

 

PEIXES (inclui uma guarnição) €/DOSE
Bacalhau com natas (mín 2 doses) €7,00
Bacalhau à Zé do Pipo (mín 2 doses) €8,50
Bacalhau em cama de cebolada com 
azeitonas e tomate cherry  €10,00
Tranches de salmão com molho de 
alho francês e gengibre €9,50
Tentáculos à Lagareiro €8,00
Açorda de marisco (mín 2 doses ≈  4 pessoas)  €17,50
Tagliatelle com camarão e legumes €7,50

CARNES (inclui uma guarnição) €/DOSE
Arroz de pato €7,00
Perna de peru no forno €8,00
Barrigas de leitão €9,00
Lombinhos de porco com camarão €8,50
Vitela estufada com cogumelos silvestres €7,00
Cabrito assado no forno (mín 2 doses) €13,00
Maranho e/ou bucho recheado/kg (regional) €14,00 
GUARNIÇÕES (dose extra prato) €/DOSE
Batata assada|a murro|frita €1,50
Arroz branco €1,00
Migas de couve com broa €1,50
Legumes salteados €1,50
Salada mista €1,50

 DOÇARIA   €/UNI
Arroz doce €1,50
Natas do céu €1,50
Quindim de côco €2,50
Farófias €1,50
Mousse de chocolate €1,50
Torta de laranja €1,70
Surpresa de ananás €1,70

 
Para ≈  10 pessoas  €/UNI
Pudim de ovos €15,00
Tarte de natas €16,00
Tarte de amêndoa €17,00
Quindim de côco €21,00
Torta de laranja €15,00
Surpresa de ananás €15,00

Pataniscas de legumes €7,00

AOS SÁBADOS E DOMINGOS

EXTRAS  NATAL E ANO NOVO
ENTRADAS €/UNI
Salada de camarão  €25,00≈10 pessoas

PEIXES (inclui uma guarnição) €/DOSE
Bacalhau com crosta de broa (mín 2 doses)  
Bacalhau com todos (mín 4 doses)  
Polvo à Lagareiro (mín 2 doses)  
Lombinhos de tamboril com gambas

 Rolinhos de linguado com camarão  

€9,00
€9,00

€14,00
€10,00
€10,00

CARNES (inclui uma guarnição) €/DOSE
Roti de peru recheado 
Coxa de pato confitado com laranja 

Leitão assado/kg  
Ensopado de borrego   

€9,00
€9,00

€22,50
€11,50

MARISCOS €/DOSE

Sapateira Inteira (manteigas + pão torrado)/kg 
€25,00
€17,50

DOÇARIA  €/UNI
Sonhos 
Filhós 
Rabanadas 
Broas fervidas 

€0,60
€2,00
€1,10
€1,00

Tigeladas de Abrantes €1,50

Bolo Rei kg  
Tronco de natal kg
Molotof 

€6,50
€9,00

€11,00

NO NATAL E ANO NOVO

ENCOMENDAS PARA SÁBADOS E DOMINGOS

ENTREGAS EM CASA

A efetuar entre segunda e quinta-feira, das 10:00h às 18:00h.

DEVOLUÇÃO DO MATERIAL

O valor mínimo por encomenda é de €25,00.
A encomenda deverá ser levantada no horário indicado, caso se atrase, avise-nos por favor.
Todas as encomendas estão sujeitas a confirmação de stock
Caução de €5,00 para pequenos recipientes onde foram acondicionados as iguarias, excepto os descartáveis.

Camarão 40/60 selvagem cozido/kg
Camarão ao alhinho ≈300gr  €13,50

Amêijoa à Bulhão Pato ≈ 300gr €12,50

(mín 4 doses)

Natal: Faça a sua encomenda até dia 21 de Dezembro.
Ano Novo: Faça a sua encomenda até dia 27 de Dezembro. 

Poderão ser efetuadas em sua casa, acrescendo o valor da deslocação.

A entrega do material terá de ser efetuada no local onde foi levantada a encomenda.


