
DOSSIER CASAMENTOS
2020 - 2022

HÁ 20 ANOS
A CRIAR O PRIMEIRO DIA

DO RESTO DAS VOSSAS VIDAS





O Casamento é um dos acontecimentos 
mais importantes de uma vida, que 
marca a união eterna de duas almas.

O Restaurante do Forte orgulha-se de 
fazer parte das inúmeras histórias de 
amor celebradas no nosso espaço.

Um dia
inesquecível
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Empratado de Gala
COUVERT

Pão e manteiga, patê de delicias do mar

ENTRADA

Bruschetta de gambas com pesto, redução de 
balsâmico e micro verdes

LIMPA PALADAR

Sorvete líquido de mango

PRATO PRINCIPAL (UMA DAS OPÇÕES)

PEIXE

Dourada com aveludado de salsa, puré de batata com 
ervas e legumes                                         

- ou -

CARNE

Filete de porco recheado com ricos frutos secos, 
molho de alperce à medida e seus acompanhamentos

SOBREMESA

Cheesecake de maracujá com frutos do bosque, 
gelado de natas e citrinos

CAFÉ, DIGESTIVO E PETIT FOURS

Casamento Bronze inclui:
COCKTAIL (DURAÇÃO 30 MIN)

Serviço de espumante, sumo de laranja e água

Aperitivos sólidos (amêndoas, azeitonas e amendoim)

Música ambiente durante o aperitivo

REFEIÇÃO (ALMOÇO OU JANTAR)

Parada de fogo com música de fundo

Bebidas durante a refeição: vinhos branco e tinto, refrigerantes, sumos, 
águas e cervejas

Música ambiente durante a refeição

PARTIR DO BOLO

Espumante no partir do Bolo

DURANTE A DANÇA

Bar aberto até o final da festa

MOBILIÁRIO INCLUÍDO

DECORAÇÃO

Forras/laços das cadeiras brancos, toalhas brancas, mesa de vidro, velas

TIMING DA FESTA

6 horas (exemplo: das 18h00 às 00h00)
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Empratado de Gala
COUVERT

Pão, manteiga de alcaparras e patê de atum

ENTRADA

Mousse de foie fras em crocante de passas, pêra 
rocha bêbada e rúcula selvagem

PEIXE

Robalo em sésamo sobre risoto de espargos verdes 
perfumado com azeite de trufa

LIMPA PALADAR

Sorvete de limão liquido com hortelã

CARNE

Barriga de porco em sous vide, terrina de duas 
batatas e gratinado de maçã Granny Smith                     

SOBREMESA

Crème de brûlée de pistachio, gel de mango e frutos 
do bosque

CAFÉ, DIGESTIVO E PETIT FOURS

Casamento Prata inclui:
COCKTAIL (DURAÇÃO 45 MIN)

Serviço de espumante, sumo de laranja e água

Aperitivos sólidos (amêndoas, azeitonas e amendoim)

Aperitivos quentes em serviço volante: mochelitos de marisco, chamuças, 
rissóis de carne e de bacalhau

Música ambiente durante o aperitivo

REFEIÇÃO (ALMOÇO OU JANTAR)

Parada de fogo com música de fundo

Bebidas durante a refeição: vinhos branco e tinto, refrigerantes, sumos, 
águas e cervejas

Música ambiente durante a refeição

Possibilidade de alterar/trocar algo no buffet/empratado (mediante 
antecedência e aprovação do nosso chefe)

PARTIR DO BOLO

Espumante no partir do Bolo

DURANTE A DANÇA

Bar aberto até o final da festa

MOBILIÁRIO INCLUÍDO

DECORAÇÃO

Forras/laços das cadeiras brancos, toalhas brancas, mesa de vidro, velas

TIMING DA FESTA

6 horas (exemplo: das 18h00 às 00h00)
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Empratado de Gala
COUVERT

Pão e manteiga, patê de delícias do mar

ENTRADA

Duo de gamba salteada com vinho Madeira em cama 
de manga, chicória e molho de manjericão

SOPA

Creme de couve flor aromatizada com pesto e 
croutons

PEIXE

Lombinho de bacalhau em esmaga de grão de bico 
com legumes sobre um aveludado de salsa

LIMPA PALADAR

Sorvete de tangerina perfumado com drambuie

CARNE

Bochechas de porco preto confitadas em vinho tinto e 
cebolinhas caramelizadas                

SOBREMESA

Mil folhas de mascarpone e frutos vermelhos em 
harmonia, com gelado de pistacho

CAFÉ, DIGESTIVO E PETIT FOURS

Casamento Ouro inclui:
RECEÇÃO AOS NOIVOS E CONVIDADOS

Serviço de espumante e macarons no pátio de entrada

COCKTAIL (DURAÇÃO 45 MIN)

Bar aberto num dos nossos pátios: Vinho Madeira, martini tinto, bianco e 
seco, gin, vodka, cervejas, sumos, refrigerantes, águas

Aperitivos sólidos (amêndoas , azeitonas e amendoim)

Aperitivos quentes em serviço volante: mochelitos de marisco, chamuças, 
rissóis de carne e de bacalhau

Música ambiente durante o aperitivo

REFEIÇÃO (ALMOÇO OU JANTAR)

Parada de fogo com música de fundo

Bebidas durante a refeição: vinhos branco e tinto, refrigerantes, sumos, 
águas e cervejas

Música ambiente durante a refeição

Possibilidade de alterar/trocar algo no buffet/empratado (mediante 
antecedência e aprovação do nosso chefe)

PARTIR DO BOLO

Espumante no partir do Bolo

DURANTE A DANÇA

Bar aberto até o final da festa

Serviço de mini preguinhos em bolo do caco

Carpete na pista de dança

MOBILIÁRIO INCLUÍDO

DECORAÇÃO

Forras/laços das cadeiras brancos, toalhas brancas, mesa de 
vidro, velas

Arranjos florais do tipo ‘Ouro’: mesa de convidados, mesa 
de honra e mesa do bolo

TIMING DA FESTA

7 horas (exemplo: das 18h00 às 01h00)
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Buffet

SELEÇÃO DE ENTRADAS FRIAS DO MAR

Sapateira recheada aromatizada com vinho Madeira

Salmão fatiado em erva doce e ovos

Gambas descascadas marinadas com cebolinho

Polvo confitado em limão e paprica

Mexilhão sobre salada mediterrânica com vinagrete 
de tomate

SELEÇÃO DE ENTRADAS FRIAS CAMPONESAS

Presunto de porco preto com melão

Leitão assado

Peito de pato fumado em espelho de carnes fumadas 
com frutos exóticas

Rosbife em espelho de carnes fumadas com frutos 
exóticos

Seleção de enchidos

Terrina de aves

SALADAS SIMPLES

Tomate, alface, rúcula, cenoura, cebola, milho doce e 
pimentos variados

SALADAS COMPOSTAS

Requeijão com tomate cherry

Cocktail de camarão

Salada de couve com nozes e maçã

Salada niçoise com cogumelos

Lascas bacalhau assadas em azeite de limão e 
croutons

Empratado de Gala

COUVERT

Pão, manteiga de  caviares e patê de caranguejo

ENTRADA

Miolo de vieira selado sobre risoto de lima, aioli de 
choco e sorrel

SOPA

Creme de funcho e azeite de azeitona preta

PEIXE

Pargo escalfado, gnocchis de batata vitelote, bisque de 
amêijoas

SORVETE

Sorvete de lima aromatizado com drambuie

CARNE

Bife do filete lacado em ervas finas, brulée de batata 
doce e citrinos, molho de trufa negra

SOBREMESA

Creme queimado de moscatel, bolacha de milho e 
pinhão, ganache de abacate

CAFÉ, DIGESTIVO E PETIT FOURS

SOBREMESAS

Tarte de requeijão,

Semifrio de maracujá

Bavaroise de frutos do bosque

Delícia de bolacha

Delicia de Manga

Tarte de maçã e amêndoas

Trilogia de chocolate

Mini pastelaria madeirense

Gelatina tropical

Melancias trabalhadas

Shots de frutas

Tábua de queijos portugueses [4 variedades] com frutos 
secos, bolachas, tostas e compotas

Salada de fruta da época

CAFÉ, DIGESTIVO E PETIT FOURS
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Casamento
Platina

inclui:

PARTIR DO BOLO

Espumante no partir do Bolo

DURANTE A DANÇA

Bar aberto até o final da festa

Serviço de caldo verde ou canja de galinha

Serviço de mini preguinhos no bolo do caco

Carpete na pista de dança (mediante disponibilidade)

MOBILIÁRIO INCLUÍDO

DECORAÇÃO

Forras/laços das cadeiras brancos, toalhas brancas, 
mesa de vidro, velas, marcadores de cor

ARRANJOS FLORAIS

Arranjo floral ‘Platina´nas mesas dos convidados 

Arranjo floral ’Platina’ na mesa de honra

Arranjo floral ‘Platina’ na mesa do bolo

TRANSPORTE

Pick-up com o nosso carro clássico decorado com 
flores (válido na zona baixa do Funchal)

RECEÇÃO AOS NOIVOS E CONVIDADOS

Serviço de espumante no pátio de entrada

Serviço de macarons recheados com morango

COCKTAIL (DURAÇÃO 45 MIN)

Bar aberto num dos nossos pátios: Vinho Madeira, 
martini tinto, bianco e seco, campari, gin, vodka, 
whisky novo, cervejas, sumos, refrigerantes, águas

Aperitivos sólidos (amêndoas, azeitonas e amendoim)

Aperitivos quentes em serviço volante: mochelitos de 
marisco, chamuças, rissóis de carne e de bacalhau

Música ao vivo: Saxofone

REFEIÇÃO (ALMOÇO OU JANTAR)

Parada de fogo com música de fundo

Carpete num dos túneis (mediante disponibilidade de 
cores)

Bebidas durante a refeição: vinhos branco e tinto, 
refrigerantes, sumos, águas e cervejas

Música ambiente durante a refeição

Possibilidade de alterar/trocar algo no buffet/empratado 
(mediante antecedência e aprovação do nosso chefe)

Menu de degustação (apenas válido para 2 pessoas, 
após bloqueio da data para menu empratado)

TIMING DA FESTA

8 horas (exemplo: das 18h00 às 02h00)

*NOTA: As condições/valores apresentados não são válidas para eventos inferiores a 50 pessoas (negociável)
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TIMING DA FESTA

8 horas (exemplo: das 18h00 às 02h00)





Buffet

SELEÇÃO DE ENTRADAS FRIAS DO MAR

Gamba tigre em flor de sal e ervas finas

Salmão Gravalax com queijo cremoso

Sapateira recheada aromatizada com Vinho Madeira

Cascata de camarão cozidas em água de mar

Polvo confitado com limão e paprica

SELEÇÃO DE ENTRADAS FRIAS CAMPONESAS

Foie gras em crocante de passas

Presunto de porco preto com fruta tropical

Leitão assado, rosbife, cogumelos e parmesão

Quiche de espinfres e queijo fresco

Seleção de enchidos

Abóboras trabalhadas

OUTRAS VARIEDADES

Sushi

Polpas de fruta em shots

SALADAS SIMPLES

Tomate, alface, rúcula, cenoura, cebola, milho doce e 
pimentos variados

SALADAS COMPOSTAS

Salada de queijo fresco e orégãos

Cocktail de camarão

Salada de couve com nozes e maçã

Empratado de Gala

COUVERT

Pão e manteiga, patê de salmão fumado e balsâmico

ENTRADA

Lombinho de lagosta aromatizado com conhaque e 
manteiga de tomilho com duo de caviar, frutos do 
bosque e salada selvagem

SOPA

Creme de abóbora, morcela estaladiça e seus rebentos 
da horta

PEIXE

Lombinhos de bacalhau sobre risoto negro e espargo 
verde

LIMPA PALADAR

Sorvete de lima em pedra do calhau sobre gelatina e 
algas

CARNE

Bife do filete de vitela em crosta de mostarda com 
cogumelos silvestres, batata doce e fricassé de legumes 
da estação      

SOBREMESA

Delícia de pistacho e caramelo com geleia de framboesa, 
crocante de avelã e gelado de baunilha

CAFÉ, DIGESTIVO E PETIT FOURS

SOBREMESAS

Lampreia de ovos moles

Mousse de chocolate branco e limão

Macarrones variados

Crepes com molho de laranja e funcho

Semifrio de maracujá

Bavaroise de frutos do bosque

Delícia de manga

Delícia de bolacha

Tarte de maçã e amêndoas

Trilogia de chocolate

Gelatina tropical

Melancias trabalhadas

Variedades de shots de frutas

Mini pastelaria madeirense

Tábua de queijos portugueses [4 variedades] com frutos 
secos, bolachas, tostas e compotas

Salada de fruta fresca da época

CAFÉ, DIGESTIVO E PETIT FOURS
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Casamento
Premium

inclui:

PARTIR DO BOLO

Bolo dos Noivos

Espumante no partir do Bolo

4 vulcões de 3 metros, sem ligação

DURANTE A DANÇA

Bar aberto até o final da festa

Serviço de caldo verde ou canja de galinha

Serviço de mini preguinhos no bolo do caco

Carpete na pista de dança (mediante disponibilidade)

DJ com sistema de luzes e som (inclui licença de ruído)

MOBILIÁRIO INCLUÍDO

DECORAÇÃO

Forras/laços das cadeiras brancos, toalhas brancas, 
mesa de vidro, velas, marcadores de cor

ARRANJOS FLORAIS

Arranjo floral ‘Premium’ nas mesas dos convidados

Arranjo floral ‘Premium’ na mesa de honra

Arranjo floral ‘Premium’ na mesa do bolo

TRANSPORTE

Percurso citadino com carro clássico - 30 min 
(data/hora a combinar) - Certas restrições aplicam-se

RECEÇÃO AOS NOIVOS E CONVIDADOS

Serviço de espumante no pátio de entrada

Serviço de morangos com chocolate negro

COCKTAIL (DURAÇÃO 60 MIN)

Bar aberto num dos nossos pátios: Vinho Madeira, 
martini tinto, bianco e seco, campari, gin, vodka, 
whisky novo, cervejas, sumos, refrigerantes, águas

Aperitivos sólidos: amêndoas, azeitonas e amendoim

Aperitivos quentes em serviço volante: mochelitos de 
marisco, chamuças, rissóis de carne e de bacalhau

Seleção de canapés gourmet (criações do chef)

Música ao vivo: saxofone

REFEIÇÃO (ALMOÇO OU JANTAR)

Parada de fogo com música de fundo

Carpete num dos túneis (mediante disponibilidade)

Bebidas durante a refeição: vinhos branco e tinto, 
refrigerantes, sumos, águas e cervejas

Possibilidade de alterar/trocar algo no buffet/empra-
tado (mediante antecedência e aprovação do chef)

Menu de degustação (apenas válido para 2 pessoas, 
após bloqueio da data para menu empratado)

Música ambiente durante a refeição TIMING DA FESTA

9 horas (exemplo: das 17h00 às 02h00)

*NOTA: As condições/valores apresentados não são válidas para eventos inferiores a 50 pessoas (negociável)
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Buffet

SELEÇÃO DE ENTRADAS FRIAS DO MAR

Ostras ao natural com lima e ervas finas

Salmão em teriaki e queijo cremoso de basílico

Cocktail de sapateira e caranguejo real

Cascata de camarão tigre cozido em água de mar

Polvo confitado em limão e paprica

Miolo de vieira trufado e duo de caviares

SELEÇÃO DE ENTRADAS FRIAS CAMPONESAS

Mousse de foie gras em crocante de passas

Presunto de porco preto com fruta tropical

Leitão assado , rosbife, cogumelos recheados e 
parmesão

Mini chamuças de pato com especiarias picantes

Seleção de enchidos   

OUTRAS VARIEDADES

Sushi

Polpas de fruta em shots

Esculturas em abóboras ao vivo

SALADAS SIMPLES

Tomate, mescla de alfaces, cenoura, milho doce com 
pimentos tricolor

SALADAS COMPOSTAS

Queijo di búfala e tomate chucha assado

Rabos de lagosta em sous vide

Ceviche de mexilhão e lingueirão

Legumes baby assados em basílico

Lascas de bacalhau em azeite de limão e crotons

Empratado de Gala

COUVERT

Pão, manteiga de caviares, patê de salmão fumado e 
balsâmico

AMUSE BOUCHE

Crumble de requeijão, saladinha de chantarellos 
trufados, borragem

ENTRADA

Terrina de salmão selvagem com aneto, ostra ao natural, 
algas wakame e gel de topinambour

SOPA

Bisque de lavagante perfumado com carabineiro 
escalfado

PEIXE

Garoupa sauté com pimenta Sichuan sobre risoto de 
quinoa e ervilhas, buquet de algas marinhas

LIMPA PALADAR

Sorvete líquido de tomate inglês

CARNE

Filet mignon Wellington, arancini de cogumelos 
selvagens, espargo verde e molho de trufa negra

PRÉ SOBREMESA

Sorvete de maçã Granny Smith com coulis de poejos e 
bolo de beterraba

SOBREMESA

Terrina de chocolates,  gelado de fava tonka, coulis de 
frutos vermelhos, splash de coco e suspiro de mirtilo

CAFÉ, DIGESTIVO E PETIT FOURS

SOBREMESAS

Lampreia de ovos moles

Mousse de gianduja e redução de vinho do Porto

Macarons variados

Torre de profiteroles recheados

Semifrio de maracujá

Bavaroise de frutos vermelhos

Delícia de pistachio e framboesa

Delícia de bolacha

Tarte de maçã e amêndoas

Delícia de chocolate e frutos vermelhos

Shots de panacotas variadas

Esculturas em melancias

Taça de gelatina tropical

Pastelaria madeirense variada

Tábua de queijos portugueses [4 variedades] com frutos 
secos, bolachas e compotas 

Espelho de fruta da estação

CAFÉ, DIGESTIVO E PETIT FOURS
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Casamento
Diamante

inclui:

PARTIR DO BOLO

Bolo dos Noivos

Espumante no partir do Bolo

4 vulcões de 5 metros, sem ligação

Distribuição de sparklers pelos convidados

DURANTE A DANÇA

Bar aberto até o final da festa

Serviço de caldo verde ou canja de galinha

Serviço de mini preguinhos no bolo do caco

Carpete na pista de dança (mediante disponibilidade)

Tábua de queijos, pão saloio/de frutas e broa de milho, 
bolachas de água e sal, tostas, frutos secos, frutas 
frescas da época

DJ com sistema de luzes e som (inclui licença de ruído)

MOBILIÁRIO INCLUÍDO

DECORAÇÃO

Forras/laços das cadeiras brancos, toalhas brancas, 
mesa de vidro, velas, marcadores de cor

ARRANJOS FLORAIS

Arco de flores ‘Diamante’ 

Arranjo floral ‘Diamante’ para mesas de convidados

Arranjo floral ‘Diamante para mesa de honra

Arranjo floral ’Diamante’ para mesa do bolo

NOITE DE NÚPCIAS

Em hotel de 4 estrelas

OFERTA PRÉ CASAMENTO [NOIVOS]

Transporte com carro clássico até Carreiros do 
Monte, descida nos cestos, e regresso ao Restaurante 
do Forte para almoço “Conceito Especial” (data/hora a 
combinar)

Saída e regresso no Restaurante do Forte

RECEÇÃO AOS NOIVOS E CONVIDADOS

Carpete no pátio de entrada (cor sujeita a 
disponibilidade)

Serviço de espumante no pátio de entrada

Serviço de macarons recheados com morango

Serviço de morangos com chocolate negro

COCKTAIL (DURAÇÃO 90 MIN)

Bar aberto num dos nossos pátios: Vinho Madeira, 
martini tinto, bianco e seco, campari, gin, vodka, 
whisky novo, cervejas, sumos, refrigerantes, águas

Aperitivos sólidos: amêndoas, azeitonas e amendoim

Aperitivos quentes em serviço volante: mochelitos de 
marisco, chamuças, rissóis de carne e de bacalhau

Seleção de canapés gourmet (criações do chef)

Música ao vivo: saxofone

REFEIÇÃO (ALMOÇO OU JANTAR)

Parada de fogo com música de fundo

Carpete num dos túneis (mediante disponibilidade)

Bebidas durante a refeição: vinhos branco e tinto, 
refrigerantes, sumos, águas e cervejas

Possibilidade de alterar/trocar algo no 
buffet/empratado (mediante antecedência e 
aprovação do nosso chefe)

Menu de degustação (apenas válido para 2 pessoas, 
após bloqueio da data para menu empratado)

Música ao vivo: sugestão Trio Clássico ou DJ

TIMING DA FESTA

9 horas (exemplo: das 17h00 às 02h00)

*NOTA: As condições/valores apresentados não são válidas para eventos inferiores a 90 pessoas (negociável)
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