
Com menu especial, a 14 de Fevereiro 
 

Noite de São Valentim no Casino Estoril  
com  jantar romântico no restaurante “Bistrô” 

 
Com um ambiente intimista, o restaurante “Bistrô” propõe um jantar romântico aos 
visitantes do Casino Estoril. O conhecido espaço de restauração idealizou um menu 
especial para a noite de São Valentim, por, apenas, 25€ por pessoa. O convite está 
marcado para 14 de Fevereiro, a partir das 19 horas. 
 
O Casino Estoril sugere, assim, a celebração desta data especial no “Bistrô”, um 
restaurante que oferece um serviço requintado, cumprindo todas as normas e 
recomendações da Direcção Geral da Saúde - DGS.  
 
Menu: Noite de São Valentim 
Boas Vindas 
Aperitivo, na mesa, Vinho rosé com frutos vermelhos com miminho do chefe 
Suspiro do Amor 
Entrada: Mistura de mariscos com amor perfeito em cama de gelo ardente 
Sedução 
Prato principal: Delícias de vitela em seta de cupido 
Momento de Tentação 
Sobremesa: Mousse de framboesa com cake de redvelvet 
Vinhos: Pouca Roupa branco e tinto 
Horário: 19h00 às 22h30 
Preço: 25€ por pessoa 
 
 
Como sucede com todas as áreas do Casino Estoril, o “Bistrô” foi distinguido com o 
certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal e aderiu ao serviço COVID OUT, 
Selo de Confiança, Clean Surfaces Safe Places, emitido pelo ISQ. 
 
Recorde-se que, o restaurante “Bistrô” abre, diariamente, das 19h00 às 22h30, 
exclusivamente para jantares. Preço fixo: 17 €. 
 
Contactos: Av. Dr. Stanley Ho - Edifício do Casino Estoril, 2765-190 Estoril 
                    Telefone: 214 667 700 
                    Email: Info.cestoril@estoril-sol.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 Estoril. 
 
O Casino Estoril abre às 15h00 e encerra às 03h00. 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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