ONDE ESTAMOS

NO CENTRO HISTÓRICO DA
CIDADE DO FUNCHAL
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PROGRAMAS AGÊNCIAS
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LOCALIZAÇÃO PERFEITA

SERVIÇO PERSONALIZADO

QUALIDADE QUE DISTINGUE

Com uma localização privilegiada, no
centro da cidade do Funchal, o
Restaurante do Forte está situado num
espaço único, uma Fortaleza, que se
distingue das áreas circundantes e está
repleta de história.

Com um serviço de excelência,
composto por uma equipa
especializada, que se propõe sempre a
oferecer um serviço personalizado, os
nossos colaboradores são incansáveis
na satisfação dos clientes.

A qualidade ímpar na preparação e
confecção das nossas iguarias advém
dos chefes de cozinha, altamente
especializados, sempre prontos a
surpreender o paladar dos nossos
clientes.
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PROGRAMA FORTE
BUFFET

SELEÇÃO DE ENTRADAS FRIAS DO MAR
Sapateira recheada aromatizada com vinho Madeira
Salmão fumado, mostarda doce e ovo
Gambas descascadas marinadas com cebolinho
Polvo em escabeche
Ceviche de mexilhão sobre chicória selvagem
SELEÇÃO DE ENTRADAS FRIAS CAMPONESAS
Presunto de porco preto com fruta tropical
Lombo de porco lacado em ervas ﬁnas e mostarda Dijon
Paté de pato em crocante de passas e rúcula
Leitão assado à Forte
SALADAS SIMPLES
Tomate, mescla de alfaces, cenoura, cebola, milho doce e pimentos
SALADAS COMPOSTAS
Queijo de búfula, tomate e basílico
Cascata de camarão cozido em água de mar
Salada de couve com nozes e maçã
Legumes da estação assados em pesto
Lascas bacalhau assado em falso escabeche e crotones
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MOLHOS
Maionese de cebolinho, molho de cocktail, molho tártaro,
vinagrete simples
PEIXES
Cherne assado no forno com funcho
Dourada na salamandra com sesamo e molho de caril
Lombos de bacalhau assados em azeite de ervas ﬁnas e
migas de broa de milho
CARNES
Lombo de vitela assado com batatas e bacon
Cachaço de porco em baixa temperatura com castanhas e laranja
Arroz de pato à antiga
ACOMPANHAMENTOS
Sortido de legumes frescos da época cozidos a vapor
Batata doce salteado com mel de cana e especiarias
Batatinhas salteadas com alho e ervas aromáticas
Arroz de manteiga e tomilho
(continua)

PROGRAMA FORTE

CONTINUAÇÃO BUFFET

MENU EMPRATADO DE GALA

SOBREMESAS
Mousse de chocolate branco e limão
Semifrio de maracujá
Tiramisú
Delícia de Manga
Tarte de maçã e amêndoas
Chocolate e frutos vermelhos
Mini pastelaria madeirense
Espelho de fruta da época

COVERT
Pão, manteiga e patê de atum

CAFÉ E PETIT FOURS

ENTRADA
Blinis de salmão fumado e mostarda doce, duo de caviar,
rúcula e molho de iogurte
CREME
Creme de agrião com bacalhau, amêndoa tostada e lima
PEIXE
Robalo grelhado sobre batata vitelote
Trio de pimentos salteados com pesto de ervas, chalupa de choco
Sorvete de limão em pedra do calhau e algas
CARNE
Bife do ﬁlete de novilho sobre cogumelos paris
Batata doce e fricassé de legumes
SOBREMESA
Fondant de chocolate com gengibre em molho de baunilha,
gelado e gel de frutos silvestres
Vinho madeira boal 10 anos
CAFÉ E PETIT FOURS
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PROGRAMA GUARITA
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

MOLHOS
Maionese de cebolinho, molho de cocktail, molho tártaro,
vinagrete simples

SELEÇÃO DE ENTRADAS FRIAS CAMPONESAS
Presunto de porco preto com melão e hortelã
Terrina de aves com compotas de fruta tropical e rúcula
Espelho de carnes frias e molho de alcaparras

Bacalhau à lagareiro e azeitona preta desidratada
Arroz de tamboril, amêijoas e coentros
Filete de espada frita em panko e molho de maracujá

SALADAS SIMPLES
Tomate, alface, rúcula, cenoura, cebola, milho doce e
pimentos
SALADAS COMPOSTAS
Salada de queijo fresco e orégãos
Mini tapas com frutos do mar e algas wakame
Salada de couve com nozes e maçã
Salada de legumes assados com Pesto
Lascas bacalhau assado em azeite de limão e crotons

PEIXES

CARNES
Arroz de pato à antiga e seus acompanhamentos
Galinha assada em baixa cozedura à camponesa
Faceira de porco conﬁtada em vinho tinto e especiarias
ACOMPANHAMENTOS
Seleção de legumes da estação
Arroz de legumes
Batata salteada com alho e pesto de basílico
Batata doce assada com mel de cana e especiarias

(continua)
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PROGRAMA GUARITA

CONTINUAÇÃO BUFFET

MENU EMPRATADO DE GALA

SOBREMESAS
Mousse chocolate branco e limão
Semifrio de maracujá
Tiramisú
Delícia de Manga
Tarte de maçã e amêndoas
Chocolate e frutos vermelhos
Mini pastelaria madeirense
Salada de frutas frescas da época

COUVERT
Pão, manteiga e paté de frutos do mar

CAFÉ E PETIT FOURS

ENTRADA
Duo de foie gras, gel de maçã conﬁtada
Gelatina de vinho madeira e frutas exóticas
SOPA
Creme de abóbora assada e murcela nacional crocante
PEIXE
Posta de bacalhau, esmaga de batata e aveludado de salsa
Crocante de alho francês
Sorvete de tangerina perfumado com drambuie
CARNE
Nacos de novilho em crosta de mostarda inglesa, gratin de
batata doce e citrinos, frutos secos e fricassé de legumes
SOBREMESA
Meia desfeita de maracujá e mascarpone em mil folhas com
frutos do bosque e sorvete de mango
CAFÉ E PETIT FOURS
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PROGRAMA MURALHA
BUFFET

SELEÇÃO DE ENTRADAS FRIAS DO MAR
Salmão fatiado em erva doce e ovos
Gambas descascadas marinadas com cebolinho
Mexilhão assado sobre salada mediterrânica com vinagrete
e tomate
SELEÇÃO DE ENTRADAS FRIAS CAMPONESAS
Presunto de porco preto com melão e hortelã
Seleção de enchidos laminados
Terrina de aves com compotas de fruta tropical
SALADAS SIMPLES
Tomate, alface, rúcula, cenoura, cebola, milho doce e
pimentos variados
SALADAS COMPOSTAS
Queijo fresco, tomate cherry e oregãos
Salada de marisco e funcho assado
Salada de couve com nozes e maçã
Legumes da estação assados com pesto basílico
Lascas bacalhau assado em azeite de limão e crotons

MOLHOS
Maionese de cebolinho, molho de cocktail, molho tártaro e
vinagrete simples
PEIXES
Bacalhau com natas
Filete de espada à madeirense com tomate e cebola
Arroz nero de polvo, amêijoa e parmesão
CARNES
Arroz de pato à antiga e seus acompanhamentos
Lombo de vaca lacado em ervas com molho de estragão e
cogumelos
Frango assado no forno com ervas aromáticas
ACOMPANHAMENTOS
Legumes da estação
Arroz de legumes
Cuscuz de pimentos
Batata salteada com alho e orégãos
(continua)
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PROGRAMA MURALHA

CONTINUAÇÃO BUFFET

MENU EMPRATADO DE GALA

SOBREMESAS
Semifrio de maracujá
Tiramisú
Delícia de Manga
Mousse de chocolate branco e limão
Tarte de maçã e amêndoas
Chocolate e frutos vermelhos
Salada de frutas frescas da época

COUVERT
Pão, manteiga

CAFÉ E PETIT FOURS

ENTRADA
Duo de gambas salteadas com vinho Madeira e massa kataif em
cama de mango e molho de manjericão
PEIXE
Dourada braseada em leve molho de caril com quinoa de
espinafres e crocante de alho francês
Sorvete de limão
CARNE
Barriga de porco em baixa temperatura com especiarias e vinho
à medida, terrina de batata e molho de maçã Granny Smith
SOBREMESA
Semifrio de chocolate e frutos vermelhos com gelado de coco e
crocante de pistachio
CAFÉ E PETIT FOURS
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PROGRAMA TÍPICO
MADEIRENSE
BUFFET

SOPA DE TRIGO
Bolo do caco com manteiga de alho
SALADAS SIMPLES
Salada de tomate e manjericão
Feijão Verde e cenoura em pickles
Mescla de alfaces
Beterraba e agridoce
Maçarocas cozidas
SALADAS COMPOSTAS
Salada de polvo de escabeche
Favas em escabeche
Gaiado seco em vinagrete
Cavala cozida com segurelha e alho em molho vilão
PEIXES
Bife de atum em cebolada
Filete de espada em escabeche
Lascas de bacalhau sobre grelos salteados em azeite de alho
e azeitona
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CARNES
Espetada de carne em pau de louro
Carne de porco vinho e alhos
ACOMPANHAMENTOS
Batata-doce assada com mel de cana e especiarias
Arroz de segurelha
Milho frito
SOBREMESAS
Mousse de chocolate branco e limão
Pêra com vinho Madeira
Pudim ﬂã
Salada de frutas da época
Semifrio de maracujá
Pastelaria madeirense variada
Crepes ﬂambeados com licor de maracujá e funcho
Sonhos com mel de cana e calda de açúcar
CAFÉ & PETIT FOURS

PROGRAMA TÍPICO
MADEIRENSE

MENU EMPRATADO DE GALA
COUVERT
Bolo do caco com manteiga de alho
ENTRADA
Sabores madeirenses, bruschetta de lapas em escabeche,
tomate e algas wakame
Cavala fumada com molho Pesto de alho e salsa, chicória e
splash de mango
SOPA
Creme de funcho com tiras de presunto crocante e micro
verdes
PEIXE
Bodião em emulsão de tomate, mousse de batata e azeitona,
espargo assado
Sorvete de tangerina líquido
CARNE
Novilho assado em crosta de louro e ervas aromatizadas
Com emulsão de manteiga de alho servido com milho frito e
legumes à medida
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SOBREMESA
Cheesecake de maracujá regional com gelado de tomate
inglês
CAFÉ E PETIT FOURS

MENUS DE 3 PRATOS

CRIE O SEU MENU
Inclui o café

ENTRADAS
Salada de polvo em pão crocante de Santana, mescla de
alfaces e pesto basílio
- ou Carpaccio de novilho, redução de laranja com pimenta rosa,
chicória
- ou Vol au vin de gaiado seco em vinagrete, favas em escabeche e
frutos tropicais
PRINCIPAIS
Paupiette de espada com banana, batata doce à medida e
molho de maracujá
- ou Filete de robalo grelhado em papas de milho, trio de
pimentos e curgete, presunto desidratado
- ou Peito de frango recheado com alheira de caça, molho de estragão

NOTA

Esta proposta de menus pressupõem a escolha do
mesmo menu para todos os convidados.
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SOBREMESAS
Vulcão de chocolate com gengibre, molho de baunilha, gel de
frutos vermelhos e gelado
- ou Cheesecake de pitanga, splash de mango
- ou Suﬂê de maracujá, areia de macarrones e gelado à medida

COCKTAIL & CANAPÉS
CANAPÉS DE LUXO EM PÃO NORMAL
Caviar, Camarão, Espadarte Fumado, Salmão Fumado, Foie
Gras frio e Frutos Silvestres

FOLHADOS E PANADOS
Gambas Crocantes, Mochelitos, Rissóis de alheira, Mini
Chamuças de Frango, Rissóis de Mozarella, Rissois de Leitão

CANAPÉS DE LUXO EM PÃO CASEIRO
Polvo conﬁtado em azeite e lima, Gaiado escabeche, Salmão
Gravalax, Cavala e Paté de cogumelos

SOBREMESA

CANAPÉS DE LUXO EM SHOTS
Mexilhão com molho Ravigot
Queijo Roquefort com doce de laranja
Fruta Fresca e Brunesa de Delícias do Mar e Alcaparras

Mini espetos de fruta variada
MINI PASTELARIA MADEIRENSE
Pastéis de nata
Queijadas
Pastéis de feijão

CANAPÉS DE LUXO EM COLHERES
Atum Fumado, Cavala Fumada, Rosbife, Presunto, Enchidos
SUGESTÃO COMPLEMENTAR:
variados, Filete de Porco em Crosta de Mostarda e Microverdes Extra Sushi 5€ p.p
Macarroness com queijo de cabra e doce de amora
· 4 variedades de sushi com molho maracujá, wasabi e soja
Peito de Pato Fumado
Extra Show Cooking 10€ p.p
QUENTES
· Camarão Salateado com alho e salsa sobre tostinha de pão
Preguinhos de Vitela/ Frango
· Foie Gras grelhado com Vinho Madeira sobre pão de passas
Sandes de Espada em bolo do caco
· Preguinhos de Vitela/ Frango em bolo do caco
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CONDIÇÕES
O pagamento deverá ser efetuado da seguinte forma:
50% da estimativa do valor do evento até 30 dias antes da
realização do mesmo.
O restante valor deverá ser liquidado num período não
superior a 10 dias antes da realização do evento.
O não pagamento desta fatura na data de vencimento ﬁca
sujeita a juros de mora de acordo com a portaria n.º 262/99
de 12 de abril.
As condições acima poderão ser negociadas pontualmente
com a Administração do Restaurante de acordo com as vossas
necessidades e possibilidades do Restaurante do Forte.
Nota:
Não exclusividade da fortaleza (a sala do restaurante está
aberto para clientes à la carte);
Número mínimo para empratados é de 15 pax e buffets 30 pax;
O nº de pax terá de ser conﬁrmado até 8 dias antes do evento;
A não comparência de pessoas no próprio dia do evento é
requerida o pagamento do valor total referente à comida;
Todos os valores já incluem o IVA à taxa em vigor;
As propostas de menus apresentadas pressupõem a escolha
do mesmo menu para todos os convidados.
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Visitas de Inspeção:
A degustação de menus em visitas de inspeção deverão ser
pagas no dia, ou até 15 dias após a visita, com 50% de
desconto. O valor pago pela visita será creditado na fatura
ﬁnal do evento, caso o grupo se concretize.
Gratuidades:
• 1 Guia local que acompanha o grupo: grátis;
• 2.ª Guia local ou internacional que acompanha o grupo:
grátis se o grupo for superior a 40 pax. Se inferior paga 50%;
• 1 Tour Leader/ Guia internacional do grupo: grátis;
• Diretores de Agência: grátis.
Para exclusividade total da fortaleza (exceto o Restaurante A
La Carte) existe um suplemento de 3.500€;
Alteração de menu
O Restaurante do Forte reserva-se no direito de substituir
iguarias nos menus apresentados, em caso de necessidade,
nomeadamente quando se encontram indisponíveis, por
serem solicitadas fora do seu período sazonal. As sugestões
alternativas serão discutidas com o cliente.

SUGESTÕES FORTE

PREÇOS SOB CONSULTA

Concepção e impressão dos menus e protocolo
Este serviço oferece aos nossos clientes um design e
impressão proﬁssional.
Serviço de babysitting e animação infantil
Este serviço compreende a recepção das crianças no local do
evento, acompanhamento na hora da refeição e nas idas às
casas de banho, atividades lúdicas e de entretenimento, com
pinturas faciais, modelagem de balões, hora do conto e jogos
tradicionais.
Fogo de Artifício
Vulcões de fogo de artifício, cascata de fogo, fogo de artifício:
Sujeitos a licenças, seguro e vistoria.
Música
Violinista/Saxofone/DJ /Banda Jazz/Trio Clássico/Duo
Musical/Trompetista /Bandas de Covers.
Carros Clássicos
Austin de 1932, Plymouth De Luxe PE, 1934 /outros carros
clássicos parceiros.
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Alcatifas
Dispomos de uma vasta palete de cores para alcatifas.
Decoração
Lançamento de balões, centros de mesa com balões,
candelabros, vários tipos de atoalhados, Florista (arranjos
ﬂorais, decoração e plantas ornamentais).
Fotograﬁa e vídeo
Dispomos de sugestões de vários pacotes com fotograﬁa e
vídeo. Fotograﬁa, ﬁlme e ﬁlmagens com drone.

CONTACTOS
Restaurante Mozart, Lda
Rua do Portão de São Tiago,
Fortaleza de São Tiago,
9060-250 Funchal
Madeira, Portugal
Telefone (+351) 291 215 580
Telemóvel (+351) 934 986 898
Email: comercial@forte.restaurant
Website: www.forte.restaurant

