






15.000€ 10.000€  

o valor não inclui
IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR

QUAISQUER OUTROS SERVIÇOS NÃO MENCIONADOS

cerimónia
cocktail* 1

menu jantar* 2

decoração
dj, sistema de som e luzes
- dj
- sISTEMA DE SOM
- 1 microfone
- iluminação arquitectural
- Iluminação da pista

animação das crianças
fotógrafo
- 2 fotografos
- sem limite de fotografias
- web proofing
- usb drive com todo o trabalho
- álbum 30x30 
- box para o albúm

pack design kailua
 
- convites 
- envelopes 
- ementas 
- marcadores de mesa 
- mapas das mesas

Bolo dos noivos
- mesa com espumante na abertura do bolo



cocktail de chegada* 1

após a cerimónia  |  serviço volante na areia junto ao altar

escolher 5
tRILOGIA DE MINI SALGADOS

ESPETADA capresi
Espetada de melão e presunto

mini brushetta caponata
camarão frito

peixinhos da horta
mini quiche de legumes

Beb idas cocktail
martini

moscatel
vinho

sumo de laranja
águas

bar de caipirinha na areia

Menu jANTAR* 2

servido à mesa

entradas
pão e manteigas

queijo amanteigado
camarão cozido

cogumelos salteados C/ tomate seco e alho

prato principal escolher 2

bacalhau da islândia com migas de feijão e espinafre

tamboril envolto em lombardo com creme de marisco, 
com batata nicola salteada e grelos salteados

saltimboca de frango com molho stout 
com arroz selvagem e flor de tomate

bisteca pizzaiola de vitela com molho 
de tomate, mozarella e majericão, 

com batata frita rústica e feijão verde 
com tomate cherry

sobremesa
MINI pão de ló de chocolate com morangos 

e ganache de chocolate



mesa de doces e frutas
Salada de frutas

Morangos

Abacaxi com raspas de Lima

meloa e melância

escolher 5 DOCES

cheesecake de maracujá

mousse de chocolate com creme de mascapone

panacota de caramelo ou de chocolate

crumble de maçã com frutos vermelhos

tiramissú com nozes e doce de caramelo

frescura de lima

Arroz doce

pudim caseiro

BAR ABERTO
whisky novo

gin bombay sapphire

vodka

licor beirão

imperial

vinho

sumo de laranja

águas

MESA DE 
QUEIJOS E FRIOS

queijo grana padano

queijo brie

queijo da ilha

queijo azul

queijo de cabra

chouriço de porco preto

paio do lombo

Salame

presunto

tábua de camarão cozido

involtini de prosciutto

sortido de pão e tostas

salada de legumes grelhados

salada rústica

quiche caponata

involtini salmão



serviços extra
CEIA
7€ POR ADULTO | 3,5€ POR CRIANÇA DOS 4 AOS 12 ANOS
CALDO VERDE
MINI PREGOS NO PÃO
CHAMPAGNE MOET CHANDON
7O€ POR garrafa
CADEIRAS PERTO DO ALTAR PARA CONVIDADOS 
5€ POR CADEIRA
sparkles 
150€
horas extra de espaço 
200€ licença de prolongamento de horário + 200€ hora
decoração com flores
mediante orçamento
música ao vivo
mediante orçamento

Condições gerais
_O envio do orçamento não constitui, por si, uma pré-reserva.
_ o aluguer do espaço está incluído no valor final.
_só realizamos um evento por dia.
_nos meses de julho e agosto, não realizamos casamentos.
_os eventos têm a duração de 8 horas, com início às 18h, terminando às 2h da manhã. A partir deste horário, cobrará 200€ da licença de 

prolongamentos de horário, mais 200€ hora.
_todos os serviços reservados estão sujeitos a cancelamento sem compensação, se os pagamentos não forem feitos de acordo com o estabelecido.
_os noivos e as crianças devem ser contabilizados no total de participantes.
 o pagamento deve ser effectuado da seguinte forma:
 1000€ para efeitos de sinalização e confirmação da data (valor não reembonsável em caso de desistência).
 o restante valor deverá ser pago até 10 dias antes da cerimónia.
 todos os valores de acertos finais (convidados ou serviços adicionados) deverão ser pagos até à véspera do casamento.
_o kailua oferece aa reserva da data da cerimónia com a conservatória cívil, sendo da responsabilidade dos noivos a organização do processo 

de casamento junto da entidade.
_a identificação e distribuição dos convidados pelas mesas são da responsabilidade dos noivos sendo considerado mesas com 8 a 10 convidados.
_ todo o material e decoração da responsabilidade dos noivos, deverá ser entregue até à véspera do casamento, sendo definida e acordada com 

o nosso staff.
_ não é permitido fogo preso e largada de balões de fogo chineses por questões de segurança, nem largada de balões, confétis e pétalas de rosa 

por questões ambientais.
_ não é permitido qualquer tipo de alimento ou animação, sem que tal seja autorizado.
_ todos os doces, queijos, frutas e frios expostos nos buffets são dos anfitriões e terão de ser levados  

no dia do casamento, assim como o bolo. estes não sendo da responsabilidade do kailua o  
condicionamento, transporte e condições sanitárias dos aliemntos consumidos fora do evento.

_ ao kailua reserva-se o direito de ser idemnizado por eventuais danos ou prejuízos provocados por pessoas  
e actos que ponham em causa o seu património. Os custos da reparação ou substituição de bens serão  
da responsabilidade do cliente.

_ após 30 dias, esta proposta poderá sofrer alterações. 


