


Bem-vindos ao 

Pateo dos Solares



 

Eventos 
 



Intemporalidade 

& 

Charme 



Os Menus 



Aperitivos 

Gin, vermute, porto branco, sumo 

de laranja e água 

Empadinhas de galinha, mini-

rissóis de camarão, tâmaras com 

bacon, bolinhas de melão com 

presunto 

  

Menu Servido 

Creme de coentros 

Bacalhau Espiritual 

Lombo de porco com puré de 

maçã 

Crepes com gelado e chocolate 

 

Mesa de Frios 

Leitão 

Presunto 

Quiche de legumes 

Salada Grega 

 

Mesa de Queijos 

D. Manuel  

 Mesa de Frutas 

 

Buffet de Doces 

Mousse de manga 

Morgado 

Encharcada 

Sericaia 

Leite-creme 

Cheese-cake 

Pudim de ovos 

Semi-frio 

 

Bebidas 

Vinho, água, refrigerantes,  

cerveja e café 

Bolo de Noiva e 

Espumante  

Ceia – Caldo verde e 

linguiça assada 

 

Preço do Menu – 75.00€ 



Aperitivos 

Gin, porto branco, vermute, rosé, 

vinho branco, sumo de laranja e 

água 

Empadinhas de galinha, mini-

rissóis de camarão, folhadinhos de 

queijo, espetadinhas de fruta, 

farinheira com ananás. 

  

Menu Servido 

Creme de abóbora aromatizado 

Bacalhau confitado em azeite 

virgem 

Ganso de vitela com ananás 

Vulcão de chocolate com gelado e 

frutos do bosque 

 

Mesa de Frios 

Leitão 

Presunto 

Quiche de legumes 

Salada Grega 

 

Mesa de Queijos  

D. Afonso III  

 Mesa de Frutas 

 

Buffet de Doces 

Mousse de maracujá 

Pão de rala 

Encharcada 

Sericaia 

Pudim d’água 

Torta de chocolate 

Quindão 

Bolo de amêndoa 

Doce Maravilha 

 

Bebidas 

Vinho, água, refrigerantes, cerveja 

e café 

Bolo de Noiva e 

Espumante 

  

Ceia – Caldo verde e mini-

churrasco 

 

Preço do Menu – 90.00€ 



Aperitivos 

Gin, porto branco, Kir Royal, 

vinho branco, sangria, sumo 

laranja, limonada e água. 

Queijo panado c/doce de abóbora, 

mozzarela c/ manga, espetadinhas 

de fruta, farinheira c/ananás, 

canapés campestres, presunto, shot 

de gaspacho e shot de melão. 

 

Menu Servido 

Papaia com gambas 

Garoupa com açorda Real de 

coentros 

Lombo de vitela com arroz 

oriental 

Panacotta com frutos silvestres 

 

Mesa de Frios 

Presunto  

Enchidos 

Pato assado com frutos 

Camarão 

Salada verde 

Salada de espinafres  

Rainha D. Isabel  

Mesa de Queijos 

Mesa de Frutas 

 

Buffet de Doces 

Mousse de chocolate e avelãs 

Cheese-cake de limão 

Torta de laranja 

Pudim d’água 

Mel e Noz 

Encharcada com nozes 

Sericaia 

Quindão 

Tarte de maçã 

Semi-frio de maracujá 

 

Bebidas 

Vinho, água, refrigerantes, cerveja 

e café 

 
Bolo de Noiva e 

Espumante  

Ceia – Caldo verde e 

mini-churrasco 

 

Preço do Menu – 

115.00€ 





 

- Oferta da Noite de Núpcias 

- Nas nossas ementas já está incluído o IVA (à taxa 

legal em vigor), o aluguer do espaço, mesas, 

cadeiras, loiça e toalhas. 

- O Hotel tem 41  quartos disponíveis para  os seus 

convidados e será efetuado um preço especial ao 

grupo. 

- As crianças até aos 4 anos são nossos convidados, 

as crianças dos 5 aos 11 anos pagam apenas 50% do 

valor. 

- A reserva do espaço fica confirmada após 

sinalização de 1.000.00€; o restante pagamento será 

efectuado no final do serviço. 

- Casamentos de domingo a 6ª-feira terão um 

desconto de 5€ em todas as ementas e um desconto 

no alojamento de grupo.   

 

Contatos: 

Leonor – 917580110 

solarespateo@gmail.com 

www.pateosolares.com 
 

CASAMENTOS  

 




