


Vamos reviver
as grandes festas
de hollywood



// Programa Forte:
TODOS OS PROGRAMAS CONTEMPLAM:

RECEÇÃO

Hora: 19:00h

Local: Pátio Principal do Forte

Aperitivo: Serviço de espumante e morangos com chocolate

Animação Musical: Show de dança e música ao vivo

SERVIÇO DE JANTAR

Hora: 20:00h

Bebidas: Vinho branco e tinto, águas minerais, cervejas e sumos 

durante o jantar

Serviço de digestivo: Digestivo servido à mesa no final do jantar 

(whisky, aguardentes velhas, licores)

Animação musical: Música ao vivo em todas as salas

FOGO DE ARTIFÍCIO

Hora: 23:30h

Local: Nos pátios superiores do Forte de São Tiago

Serviço: Flute de espumante e passas

FESTA*

Local: Pátio do rés-do-chão

Serviço: Bar aberto

Animação Musical: DJ

Ceia: Canja e preguinhos
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* Festa condicionada às indicações do nosso governo no combate à propagação do Covid-19. 
A não realização da festa não implica devoluções monetárias.
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SALA PRINCIPAL 
 
Mesas individuais de 2 a 6 pessoas
EMPRATADO
Dress code: Formal
PREÇO SOB CONSULTA

 
SALÃO DA TENDA 
 
Mesas partilhadas de 8 a 11 pessoas
EMPRATADO
Dress code: Formal
PREÇO SOB CONSULTA

 
SALA MILITAR 
 
Mesas partilhadas de 8 a 11 pessoas
BUFFET DE GALA
Dress code: Formal
PREÇO SOB CONSULTA

// Espaços Forte:
CONSULTE AS CONDIÇÕES E AS CARATERÍSTICAS DE CADA ESPAÇO



 
SALA 
PRINCIPAL

BLACK & GOLD



// Menu Empratado

COUVERT
Cesta de pão variado, tapenade de azeitona, manteiga composta, 
azeite e vinagre balsâmico

AMUSE BOUCHE
Terrina de carabineiro em alga nori e sua bisque

ENTRADA
Pato fumado, foie grás trufado em duas maneiras, gel de moscatel de Setúbal

SOPA 
Aveludado de cogumelos selvagens e perfumes de trufa

PEIXE
Salmão selado, mousseline de funcho, beurre blanc, bivalves, duo de caviares

SORVETE
Sorvete de limão, perfumes de poncha regional e hortelã

CARNE
Naco black angus, batata vitelote, molho 3 pimentas, shimegi

SOBREMESA
Delícia de pistachio e caramelo, praliné de noz pecan, frutos do bosque

PETIT FOUR
Mignardises do chefe

 
SALA PRINCIPAL



 
SALÃO 
DA TENDA

WHITE & GOLD



// Menu Empratado

COUVERT
Cesta de pão variado, tapenade de azeitona, manteiga composta, 
azeite e vinagre balsâmico

AMUSE BOUCHE (shot)
Terrina de carabineiro em alga nori e sua bisque

ENTRADA
Pato fumado, foie grás trufado em duas maneiras, gel de moscatel de Setúbal

PEIXE
Salmão selado, mousseline de funcho, beurre blanc, bivalves, duo de caviares

SORVETE
Sorvete de limão, perfumes de poncha regional e hortelã

CARNE
Naco black angus, batata vitelote, molho 3 pimentas, shimegi

SOBREMESA
Delícia de pistachio e caramelo, praliné de noz pecan, frutos do bosque

PETIT FOUR
Mignardises do chefe

 
SALÃO DA TENDA



 
SALA 
MILITAR

RED & WHITE



// Menu Buffet de Gala

COUVERT
Cesta de pão variado, tapenade de azeitona preta, manteiga composta, 
azeite e vinagre balsâmico

ENTRADAS FRIAS
Torre de gambas e lima
Tártaro de salmão em alga nori
Sapateira e seu recheio
Bivalves variados

SELEÇÃO DE ENTRADAS FRIAS CAMPONESAS
Presunto de parma e frutos tropicais
Foie grás trufado em crosta de oreo
Espelho de carnes frias( peito de pato fumado, rosbife, peito de perú)

OUTRAS VARIEDADES
Sushi variado

SALADAS SIMPLES
Mescla de rebentos selvagens, microverdes

SALADAS COMPOSTAS
Queijo dí búfala, tomate cherry, manjericão
Mini legumes e cogumelos assados em pesto

MOLHOS
Molho cocktail
Molho caesar
Molho de soja
Vinagrete de gengibre e maçã

Continua

 
SALA MILITAR



PEIXES
Salmão selado, funcho, beurre blanc
Pargo, bisque de bivalves
Moussaka de bacalhau fumado

CARNES
Medalhões de novilho, molho de trufa, shimegi
Parmentier de pato confitado em especiarias e anis
Costeletas de borrego, perfumes de alecrim

ACOMPANHAMENTOS
Batata doce parisiense, molho agridoce
Arroz de noz pecan e anis
Sortido de mini legumes da época

SOBREMESAS
Mousse de gianduja
Cheesecake de maracujá
Bavaroise de frutos do bosque
Delícia de chocolate
Macarrons variados
Semifrio de caramelo
Tábua de queijos portugueses
Shots de gelatina
Espelho de frutas da época
Panacotas variadas

PETIT FOUR
Mignardises do chefe

 
SALA MILITAR



// Menu Criança:
APENAS EMPRATADOS

COUVERT
Cesto de pão variado, paté de salmão fumado,  
manteiga do chef,azeite e balsâmico

ENTRADA
Aveludado de abóbora nova, espuma de beterraba, micro ervas

PEIXE
Robalo envolvido em massa crocante, creme de batata,
legumes baby

SORVETE
Morangos glaceados com mel e menta

CARNE
Cordon bleu de vitela, batata rosti, arroz basmatic com ervas

SOBREMESA
Delícia de pistachio e caramelo, praliné de noz pecan, frutos do bosque
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// Informações importantes

Pagamento

Pagamento na totalidade no momento da reserva. Não reembolsável. Se 

desejar o seu NIF na fatura, por favor informar no momento do pagamento.

Bilhetes

Todos os bilhetes deverão ser levantados até dia 29 de Dezembro no nosso 

escritório de reservas no Restaurante do Forte entre as 10h00 e as 18h00. 

Por favor garanta que tem já os bilhetes à mão, na chegada ao Forte de modo 

a agilizar a recepção dos convidados. Os bilhetes deverão ser mantidos até ao 

final da noite de modo a garantir livre acesso a todos os momentos que temos 

preparados para si.

Mesas Individuais e Partilhadas

Somente as mesas da Sala Principal (Gold) são individuais, de 2 a 6 pessoas. As 

restantes salas serão compostas por mesas redondas de banquete, de 8 a 11 

pessoas, sendo assim partilhadas com outros convidados.

Restrições alimentares

Por favor informe qualquer restrição alimentar no momento da reserva. 

Qualquer mudança no menu deverá ser organizada com a devida antecedência. 

Não serão possíveis alterações ao menu solicitadas no próprio dia.

Crianças

Nas salas de jantar com menu empratado (Restaurante Principal e Tenda) todas 

as crianças entre os 0 e os 11 anos serão servidas com o Menu de Criança 

especialmente criado para o efeito (ver página 21). Nas salas com serviço de 

buffet (Sala Militar e Sala do Museu) poderemos providenciar uma sopa para as 

crianças mais pequenas, desde que solicitadas no momento da reserva.

Dress Code

Sinta-se à vontade para brilhar nesta noite especial. Por favor considerar que 

sandálias, calções, ganga, sapatilhas ou qualquer outo vestuário/calçado 

desportivo/casual não serão permitidos.
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// Informações:
IMPORTANTE CONSULTAR AS CONDIÇÕES



Fogo de Artifício no Forte de São Tiago
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RESTAURANTE ARMAZÉM DO SAL

Vista panorâmica 
para assistir  

ao fogo de artifício 



Telefone: +351 291 215 580
E-mail: reservations@forte.restaurant

www.forte.restaurant


