GROUP MENUS
BEBIDAS & SNACKS

Junte os amigos e venha brindar num Terraço Privado com uma vista deslumbrante sobre Alfama e o Rio
Tejo.
OPÇÕES BEBIDAS
Menu PÕR-DO-SOL

Menu LISBOA

Menu MEMMORÁVEL

Sangrias

Gin Tónico

Caipirinha

Vinho branco e Rosé

Porto Tónico

Mojito

Cerveja

Vinho Branco e Tinto

Vinho Branco e Tinto

Sumo de Laranja

Cerveja

Cerveja

Água Mineral

Sumo Laranja

Sumo Laranja

Refrigerantes

Refrigerantes

Água Mineral

Água Mineral

Preço por pessoa 10€

Preço por pessoa 12€

Preço por pessoa 7€
SNACKS

Acompanhe a sua bebida de leves tapas. Ideal para um final de dia a desfrutar do pôr-do sol.

Menu CAMALEÃO

Menu ALFAMA

Nachos e Guacamole

Croquetes de Novilho e Mostarda Savora

Chips Banana Verde e flocos de Chilli

Estaladiço de Queijo Cabra com Mel
Folhadinho de Linguiça Alentejana

Preço por pessoa 5€

Preço por pessoa 10€

Ou fique connosco até mais tarde e deixe-se levar pelos sabores de Portugal.

TERRACE Menu

ROOFTOP Menu

Tábua de Queijos e Enchidos

Peixinhos da Horta com Maionese de Limão

Peixinhos da Horta com Maionese de Limão

Tártaro de Bacalhau com Coentros

Chips Banana Verde e flocos de Chili

Crocante de Pato e Laranja

Bolinha de Alheira e Molho agridoce

Tábua de Queijos e Enchidos

Preço por pessoa 15€

Prego de Novilho em Bolo do Caco e Manteiga
d’alho
Preço por pessoa 20€

Extras: Todas as bebidas não incluídas no menu, são necessariamente pedidas dos nossos menus de wine
bar e cocktails. O custo será cobrado separadamente de acordo com o consumo, aplicando-se um
desconto de 10% e sendo o pagamento efetuado no Wine Bar.

GROUP MENUS
CONDIÇÕES DE RESERVA

SERVIÇO:
Os preços apresentados incluem o aluguer do espaço e consideram um serviço com a duração de uma (1)
hora. A partir desse período os consumos serão cobrados ao preço habitual da carta.
O Wine Bar encerra para comidas às 23h00 e para bebidas à meia-noite. Como tal, todos os eventos terão
que terminar à hora de encerramento do wine bar.

CONDIÇÕES DE RESERVA E PAGAMENTO:
Aquando da confirmação do evento será necessário o pagamento de 25% do valor total previsto.
O restante pagamento deverá ser feito até 2 dias (úteis) antes do evento.
Todos os eventos terão ser pagos 100% antes da realização do mesmo, eventuais extras poderão ser
pagos directamente no hotel.
O pagamento poderá ser feito por débito em cartão de crédito ou transferência bancária.

LOCALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO:
Devido à localização especial do Memmo Alfama Hotel, e por questões de condicionamento de trânsito,
sugerimos aos nossos clientes que não se desloquem de carro até à porta do hotel.
Não é possível estacionar na rua do hotel (travessa sem saída), pelo que aconselhamos que estacionem
as viaturas nos parques mais próximos (Portas do Sol ou Chão do Loureiro).

POLÍTICA DE CRIANÇAS:
Devido às características do hotel, nomeadamente os terraços e piscina que poderão ser perigosos para
crianças, o hotel só aceita hóspedes maiores de 16 anos. Como tal, e para evitar constrangimentos com
os hóspedes do hotel, esta política aplica-se também a todos os utilizadores não-hóspedes que utilizem
o Wine Bar e Terraço.
CAPACIDADE MÁXIMA DE ESPAÇO
O número máximo de convidados para estes pequenos eventos é de 20 pessoas.
PISCINA E ESPREGUIÇADEIRAS
Devido às características do Hotel, a piscina e espreguiçadeiras são para uso exclusivo dos Hóspedes.
Clientes que nos visitem para o serviço de Bar e Restaurante, não estão autorizados a usar a Piscina.

