
Na próxima Sexta-Feira, dia 4 de Fevereiro 
 

Restaurante Beltejo do Casino Lisboa 
propõe jantar temático “Leitão da Bairrada” 

 
O restaurante Beltejo do Casino Lisboa propõe, na próxima Sexta-Feira, 4 de Fevereiro, 
a partir das 19 horas, um novo jantar temático dedicado ao “Leitão da Bairrada”. Preço 
por refeição de €25,00 por pessoa com bebidas incluídas. Reconhecido pela sua oferta 
gastronómica, o restaurante Beltejo, cumpre todas as normas e recomendações da 
Direção Geral da Saúde - DGS. 
 
Com um ambiente acolhedor, o restaurante Beltejo renova, quinzenalmente, às Sextas-
Feiras, o ciclo de jantares temáticos.  
 
Noite temática “Leitão da Bairrada”, Sexta-Feira, 4 de Fevereiro: 
- Uma Entrada ou Sopa 
- Leitão da Bairrada ou Prato de Peixe 
- Doces ou Fruta Fresca 
- Bebidas (vinho branco ou tinto, imperial, água ou refrigerante) 
 
Localizado no piso 2 do Casino Lisboa com vista privilegiada para o Rio Tejo, o 
restaurante Beltejo apresenta um serviço personalizado e informal com as melhores 
iguarias da cozinha tradicional portuguesa.  
 
O Beltejo é um espaço muito versátil vocacionado para um jantar romântico, familiar ou 
para a celebração de momentos especiais. Abre ao público, de Segunda-Feira a 
Domingo, para serviço de jantares, das 19h00 às 23h00. 
 
O Restaurante Beltejo recebeu o Selo "Estabelecimento Clean & Safe", após ter 
declarado o cumprimento das normas sanitárias constantes das orientações da Direção 
Geral da Saúde e do Turismo de Portugal (https://portugalcleanandsafe.com/pt-pt). 
 
Reservas através de: Beatriz Câmara - Tlm: 934 921 786 / E-mail: casino.lisboa 
@cerger.com 
 
Cumprindo a recente resolução do Conselho de Ministros é necessário a 
apresentação de um Certificado Digital da União Europeia ou teste negativo para o 
Covid-19, válidos, à entrada nos espaços de restauração do Casino Lisboa. 
 
O Casino Lisboa, de Domingo a Quinta-Feira, abre às 15h00 e encerra às 03h00, e 
às Sextas-Feiras, Sábados e vésperas de Feriados abre às 16h00 e encerra às 04h00. 
O acesso é livre, sendo que a partir das 22 horas, é para maiores de 14 anos, e 
maiores de 10 anos acompanhados pelos pais. Nas áreas de Jogo é para maiores de 
18 anos.  
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