
Ser vido em buffet
(mínimo 15 adultos)

À Chegada
caipirinha ou caipiroska 

Para Picar
batata doce frita 

com molho tártaro

Prato Principal
escolher 2 opções por grupo:

Arroz de Polvo ou

bisteca de porco
(pimenta, toscana ou jameson - escolher 1) ou 
bacalhau gratinado com Camarão 

e espinafres ou

arroz de pato ou 
caril de frango ou legumes 

Sobremesa
escolher 2 opções por grupo:

pannacotta de frutos silvestres ou

semifrio de natas e bolacha ou

mousse de chocolate ou

abacaxi com raspas de lima

Bebidas

Menus para crianças 
(dos 2 aos 12 anos)

Prato Principal
hamburguer Simplório

no prato ou no pão 

Sobremesa
gelado da olá

Bebidas
refrigerantes ou águas

30€

10€

MENUS
ESPECIAIS

DISPONÍVEIS DE OUTUBRO A ABRIL 

MOLOKAI

35€MAUI

BAIXINHOS

Ser vido em buffet
(mínimo 15 adultos)

À Chegada
caipirinha ou caipiroska 

Para Picar
carpaccio de salmão e camarão

 cozido com maionese de lima
com molho tártaro

Prato Principal
escolher 2 opções por grupo:

vitela braseada no forno 
Bisteca de porco com molho 

(pimenta, toscana ou jameson - escolher 1) ou

arroz de polvo ou 
bacalhau com broa e espinafres ou

caril de tamboril ou legumes ou 
massada de peixe 

Saladas
alface e Tomate

Sobremesa
escolher 2 opções por grupo:

pannacotta de frutos silvestres ou

semifrio de natas e bolacha ou

mousse de chocolate ou

abacaxi com raspas de lima

Digestivo
whisky novo ou licor beirão

Bebidas
 



sangria tinta e branca 
2l para 2 pessoas

vinho kailua by quinta da lapa
Tinto ou branco 

1 garrafa para 2 pessoas

imperial 

refrigerantes
2 por pessoa

águas 
2 por pessoa

café 

www.kailua.pt
kailua fonte da telha

reservas.fontedatelha@kailua.pt

212 963 784

RESERVE AQUI



•  caipirinha: 3€ por pessoa 

• whisky novo: 3€ por pessoa 

• licor beirão: 3€ por pessoa

• salada de frutas: 2€ por pessoa

• espumante da casa: 13€ por garrafa

• bolo de aniversário: 15€ por bolo

• prato principal: 5€ por pessoa

• sobremesa: 2€ por pessoa

• 1 entrada: 3€ por pessoa

• bar aberto após o jantar durante 2h: 12€ por pessoa

O envio por orçamento não constitui,  só por si uma pré-reserva.

todas as reservas só estarão confirmadas após a confirmação por e-mail.

o número total de convidados deverá ser confirmado até 5 dias antes da data da 
sua reserva.

caso o número mínimo de adultos não se verifique no dia do evento, ao kailua 
reserva-se o direito de cobrar o valor mínimo sem aviso prévio.

damos a tolerância de 2 desistências de convidados.

o menu baixinhos apenas é válido associado a qualquer outro menu.

não é permitido trazer qualquer tipo de alimento ou animação sem que tal não 
seja autorizado pelo kailua.

ao kailua reserva-se o direito de ser idemnizado por eventuais danos ou prejuízos 
provocados por pessoas e atos que ponham em causa o seu património. 

os custos de reparação ou substituição de bens serão da responsabilidade do 
cliente.

EXTRAS

CONDIÇOES GERAIS


