


APERITIVO  - A

Welcome Drink

Espumante

ou

Vinho Branco

ou

Vinho do Porto Tawny

Águas minerais

Sumo natural de fruta consoante a época do ano 

APERITIVO  - B

Cocktail (30 min)

Espumante

Vinho Branco

Vinho do Porto Tawny

Águas minerais

Sumo natural de fruta consoante a época do ano 

APERITIVO  - C

Bebidas

Espumante bruto

Vinho do Porto Twany

Vinho branco

Águas minerais

Sumo natural de fruta consoante a época do ano 

Comidas

Seleção de salgadinhos do Chef: croquetes, rissóis e 

chamuças vegetarianas

Espetada de mozzarella e tomate seco, com pesto e nozes

Mini quiches lorraine
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Preço por pax

Aperitivo A €2,50 p.p.

Aperitivo B €6,00 p.p. 

Aperitivo C €12,00 p.p.



Opcional – Canapés Adicionais:

Peixe

Cone com salmão e aneto

Cone de sapateira e caviar de manga

Ceviche de salmão com pimenta rosa

Camarão crocante com molho sweet chili

Blinis salmão com pérolas de maracujá

Carne

Croquete de alheira com molho de manjericão

Ovos mexidos com alheira e espargos verdes

Trufas de caça

Trufas de peru com pera rocha

Trufas de quinoa, pato e laranja

Pani puri de frango com maçã e ras hal a nut

Vegetariano

Cone Tomate com chèvre e compota de figo

Mini empadas de cogumelos com azeite trufa

Crudités com hummus de beterraba (vegan)

Trouxas de algas com pasta de arroz

Tarteletes de tomate com pesto

Ameixas pretas com roquefort e avelãs torradas

Ovos mexidos com azeite de trufa

Brie gratinado com geleia de marmelo
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Preço por canapé 

adicional

Cada canapé 

adicional
€2,00
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MENU SERVIDO – A 

Entrada (escolha uma opção)

Creme de espargos brancos com requeijão e flor de sal, crocante de linguiça 

e croutons de brioche

Caldo verde desfeito com crumble de chouriço de porco preto

Prato Principal (escolha uma opção)

Salmão braseado com molho de citronela, puré de couve flor e legumes grelhados

Perna de pato confitada com ratatouille e puré de batata 

Sobremesa (escolha uma opção)

Creme brule queimado ao momento com framboesa

Fondant de caramelo com gelado de pera rocha

Bebidas

Vinho Branco Espírito da Lagoalva Sauvignon+Arinto, Tejo

Vinho Tinto Dalva, Douro

Cerveja, Refrigerantes e Águas minerais

Café 

MENU A

Preço por pax €45,00 p.p.

2 pratos principais + €12,00 p.p.
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MENU SERVIDO – B

Entrada (escolha uma opção)

Esfera de queijo com crosta de frutos secos, salada de rúcula, compota de abóbora 

e vinagrete de mel

Creme de cogumelos com crumble de castanhas e puré de batat doce

Prato Principal (escolha uma opção)

Bacalhau em crosta de ervas finas, batata a murro e grelos

Pernil confitado com vinho Moscatel, cenoura, alho frances e batata doce assada

Sobremesa (escolha uma opção)

Fondant de chocolate com gelado de framboesa

Tarte de limão merengada desconstruída 

Bebidas

Vinho Branco Espírito da Lagoalva Sauvignon+Arinto, Tejo

Vinho Tinto Dalva, Douro

Cerveja, Refrigerantes e Águas minerais

Café 

MENU B

Preço por pax €50,00 p.p.

2 pratos principais + €12,00 p.p.
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MENU SERVIDO - C

Entrada (escolha uma opção)

Creme de tomate com ovo a baixa temperatura e rebentos de coentros

Folhado chévre e nozes com salada de rúcula e vinagrete e mel

Prato Principal (escolha uma opção)

Corvina braseada servida musselini de cenoura e mescla de legumes verdes

Naco Black Angus com puré de trufas, espinafres e frutos secos, com redução de 

vinho do porto

Sobremesa (escolha uma opção)

Piña Colada com gel de maracujá, gelado de ananás e manjericão

Cheesecake de forno com mousse de chocolate belga e couli de frutos do bosque

Bebidas

Vinho Branco Espírito da Lagoalva Sauvignon+Arinto, Tejo

Vinho Tinto Dalva, Douro

Cerveja, Refrigerantes e Águas minerais

Café 

MENU C

Preço por pax €55,00 p.p.

2 pratos principais + €12,00 p.p.
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MENU SERVIDO - D

Entrada (escolha uma opção)

Sopa rica do mar

Escabeche de pintada com cebola roxa confitada

Prato Principal (escolha uma opção)

Tamboril em cama e legumes com camarão e ameijoa à bulhão pato

Mignon de vitela branca com mistura de cogumelos sobre espargos verdes e gratin

de dauphinoise

Sobremesa (escolha uma opção)

Mousse de chocolate 70% com morangos macerados em porto e molho baunilha

Folhado Saint Honoré com Baunilha de madagascar

Bebidas

Vinho Branco Espírito da Lagoalva Sauvignon+Arinto, Tejo

Vinho Tinto Dalva, Douro

Cerveja, Refrigerantes e Águas minerais

Café 

Suplemento Wine Paring do Nosso Sommelier 

Entrada -

MENU D

Preço por pax €65,00 p.p.

2 pratos principais + €15,00 p.p.
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OPÇÕES VEGAN

(alternativa a qualquer menu)

Entradas:

Mil folhas de legumes com tomate em pesto e telha de queijo vegan 

Beringela recheada com caponatta e legumes salteados

Prato Principal: 

Base de mousse de feijoca, tomate cherry salteado, rabanete, mini nabo, échalotte e 

pérolas de courgette.

Rolinhos de courgette grelhada recheadas c/tomate seco, manjericão fresco, abóbora 

confitada e queijo creme sem lactose 

Sobremesa:

Sopa de frutos vermelhos com sorbet de lima

Pannacotta de leite de côco com framboesa

85% do total é sujeito a IVA a 13%

15% do total é sujeito a IVA a 23%
Escalope de tofu sobre pão tostado

com groselha e pêra assada



CARTA DE VINHOS

VINHOS BRANCOS 

Espírito Lagoalva Sauvignon+Arinto, Tejo – incluído

(aroma com notas de fruta citrina e tropical, boa acidez)

Com suplemento, valor por pessoa:

Montinho São Miguel, Alentejo + €1

(aroma complexo a frutos tropicais, boa mineralidade e notas florais)

Ravasqueira Seleção do Ano, Alentejo + €1,5

(cor cítrica, aromas a fruta de caroço e toque floral)

Azul Ventozelo, Douro + €2

(aromas a fruta fresca e sabor floral e delicado)

Herdade São Miguel, Alentejo + €3 

(fresco de fina acidez, muito mineral e harmonioso)

Espírito Lagoalva Reserva Chardonnay, Tejo + €3

(aroma a fruta branca, notas de pêra, alperce e baunilha)

Vallado Prima Moscatel Galego, Douro + €3,5

(seco, sabores florais e doces com final fresco)

Areias Gordas, Tejo + €3,5

(aroma expressivo a fruta com alguma acidez)

Vallado Três Melros, Douro + €4

(aroma floral e fruta madura com toque mineral)

Quinta do Ventozelo Viosinho, Douro + €4 

(aromas cítricos e maracujá com toque de acidez e mineralidade)

Grainha Reserva, Douro + €4,5

(aromas a fruta fresca, especiarias e notas de baunilha)

Brejinho da Costa Alvarinho, Setúbal + €4,5

(aromas florais e cítricos com final aromático)

Vallado Reserva, Douro + €6

(aroma mineral e cítrico com toque de madeira fumada)

VINHOS TINTOS

Dalva, Douro - incluído

(aroma fruta vermelha, notas de café e especiarias)

Com suplemento, valor por pessoa:

Cicónia, Alentejo + €1

(cor rubi com reflexos violeta, aroma a frutos vermelhos e do bosque)

Monte da Ravasqueira, Alentejo + €1

(aromas a fruta preta, notas de chocolate e baunilha)

Azul Ventozelo, Douro + €2 

(aromas frescos de citrinos e flor de laranjeira)

Brejinho da Costa Colheita, Setúbal + €2,5

(Cor violeta, aromas a morango, cereja e baunilha)

Espírito Lagoalva Cabernet Sauvignon, Tejo + €3

(cor granada, aromas fruta preta, especiarias e baunilha)

Quinta Nova Colheita Unoaked, Douro + €3

(cor rubi, aroma mineral e sabor frutado)

Pata-Choca, Lisboa + €3,5 

(aromas a frutos silvestres, notas terrosas e fruta madura)

Vallado Três Melros, Douro + €4

(notas de madeira, frutos vermelhos e taninos redondos) 

Quinta do Ventozelo Blend, Douro + €4 

(aroma frutado e equilíbrado com notas de madeira)

Quinta do Ventozelo Syrah Unoaked, Douro + €4,5 

(cor profunda, aromas a frutos vermelhos silvestre e especiarias)

Ravasqueira, Vinha das Romãs, Alentejo + €5,5 

(cor granada, aroma cereja preta, amora e mirtilo)

Quinta do Vallado Touriga Nacional, Douro + €8

(cor vermelho rubi profundo, aroma fruta madura com notas de 

madeira)
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Acresce Iva a 23%



BAR ABERTO

. Pack Base

Whisky: Cutty Sark ou similar

Gin: Bombay Original ou similar

Vodka: Eristoff ou similar

Rum: Bacardi ou similiar

Tequilla: Dom José ou similar

Vinho do Porto Tawny: Dalva ou Similar

Licores Nacionais: Beirão ou similar

Licores Internacionais: Baileys ou similar

Brandy Bardinet VSOP ou similar

Vinhos e Espumante do evento 

Cerveja

Primeira Hora - €11 p.p.

Horas seguintes - €7 p.p.

* Valores serão revistos para grupos superiores a 
400 pessoas.

. Suplemento Cocktails

Caipirinha

Caipiroska

Caipirão

Tequila Sunrise

Porto Tónico

Mocktail CM

Suplemento por hora: + €6 p.p.

. Suplemento Premium

Whisky velho: Chivas Regal 12anos ou 
similar

Whisky irlandês: Jameson ou similar

Whisky escocês: Johnnie Walker
Red Label ou similar

Bourbon: Jack Daniels ou similar

Gins premium: Beefeater, Tanqueray e 
Bombay Sapphire ou similar

Vodka premium: Absolut ou similar

Rum premium: Captain Morgan White 
ou similar

Aguardente Antiqua VSOP ou similar

Vinho do Porto 10 anos: Vallado

Suplemento por hora: + €9 p.p.

. Digestivo servido à Mesa

Brandy Bardinet VSOP ou similar

Whisky novo Cutty Sark ou similar

Licor Baileys

€4 p.p.

Acresce Iva a 23%
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https://www.garrafeiranacional.com/whisky/whisky-escoces/johnnie-walker-red-label-75cl.html


Mobiliário Base
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Acresce Iva a 23%

Mesas e Cadeiras 

(qualquer modelo disponível à data) 

€7,50 p.p.

Centros de mesa

a partir de 35 € cada

Centros de mesa com flores

a partir de €50 cada

Lounge

Sofás, poufs, mesas de apoio, mesas bistrot, cadeiras altas, verrines com velas, 

tapetes, candeeiros e outros elementos decorativos

€750 por cada 30 lugares

Mesas Bistrot:

€15 cada

Cadeiras altas:

€ 8 cada

Outras decorações disponíveis e a definir conforme as necessidades do evento.

A utilização de empresas de decoração externas (sem parceria com a Casa do

Marquês) só é permitida mediante confirmação / aprovação.



Os valores apresentados não incluem:

. IVA (à taxa legal em vigor à data do evento)

- Nos valores dos Menus, o IVA é aplicado da 

seguinte forma:

85% do total é sujeito a IVA a 13%

15% do total é sujeito a IVA a 23%

- Os restantes itens são sujeitos a IVA a 23%

. Outras decorações não mencionadas

. Encargos com espaço

. Mesas e cadeiras

. Material extra não mencionado

. Comissões (de agência, ou outras)

Deadline:

A definição do menu deverá ser comunicada por

escrito até 15 dias úteis antes da data do evento.

O número de convidados deverá ser comunicado

por escrito até 10 dias antes do evento - este

número serve de referência para a faturação do

evento. Se o número de convidados diminuir em

mais de 5% o valor do menu será revisto.

Dietas especiais decorrentes de restrições

alimentares dos convidados poderão ser

asseguradas. Para tal o pedido deverá ser

efectuado até 15 dias úteis antes do evento -

poderão aplicar-se alterações aos valores.

Refeições Staff

As refeições destinadas ao Staff de apoio ao

evento (audiovisuais, músicos, hospedeiras,

fotógrafos, etc.) deverão ser consideradas no

pedido do cliente, e comunicadas até 10 dias

úteis antes do evento.

Condições pagamento

Espaço (quando aplicável):

- 75% na adjudicação

- 25% até 30 dias antes do evento

Catering / Decoração / AV’s:

- 30% na Adjudicação

- 20% até 30 dias antes do evento

- Restantes 50% até 10 dias antes do evento

. Nos pagamentos realizados por cartão de

crédito, os encargos bancários são da

responsabilidade do cliente.

. Em caso de não pagamento a Casa do Marquês

reserva-se ao direito de não realizar o serviço.

Cancelamento do evento

Qualquer valor recebido pelo Casino não é

reembolsável e será utilizado para cobrir eventuais

montantes em falta, incluindo despesas resultantes

do cancelamento.

Nenhuma das partes incorrerá em

responsabilidade se for impedida de cumprir as

obrigações assumidas no contrato por caso quer

não lhe seja imputável, fortuito ou de força maior,

imprevisto ou inevitável, nomeadamente, entre

outros, fenómenos naturais e greves ou outros

conflitos colectivos de trabalho.

A parte que invocar casos fortuitos ou de força
maior deverá comunicar e justificar tais situações
à outra parte, bem como informar o prazo
previsível para restabelecer a situação.

Obs.

. Ao efectuar o pagamento da adjudicação está a

aceitar as condições constantes nesta proposta.

Imagens não contratuais, meramente ilustrativas.

ALUGUERES E EXCLUSIVIDADES 

SALÃO PRETO E PRATA 

Banquetes

Aluguer de Espaço / Exclusividade: €3.500 NET

(acresce IVA à taxa legal em vigor) 

Sob consulta, dispomos de diversas propostas de 
animação.

Meetings |Congressos | Eventos

Dia ......................  €7.500 NET

(acresce IVA à taxa legal em vigor

Capacidade máxima para jantares: 800 

Capacidade máxima em plateia: 910 pessoas

FOYER-PANORÂMICO DO SALÃO PRETO E PRATA

Banquetes | Meetings |Congressos | Eventos

Dia ......................  €2.500 NET

(acresce IVA à taxa legal em vigor) 

Capacidade máxima em plateia: 100 pessoas

AUDITÓRIO

Dia - 09.00h/18.00h ........................ €2.500 NET 
(acresce IVA à taxa legal em vigor) 

Capacidade máxima em plateia: 252 pessoas

ESTAS CAPACIDADES PODEM SOFRER ALTERAÇOES 
DE ACORDO COM AS NORMAS DA DGS.

Nota: 

Os dias de montagem e/ou ensaios são cobrados 
a 100%

Os preços incluem apenas o aluguer da Sala.

Som, Luzes e Material Audiovisual – cotação a 
fornecer por orçamento.
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Acesso ao Casino | informações gerais
O acesso ao Casino Estoril é livre, sendo que a partir das 22 horas, é limitada a maiores de 14 anos, e maiores de 10 anos, desde que acompanhados pelos pais.
Nas áreas de Jogo, a entrada é limitada a maiores de 18 anos, sendo obrigatória a apresentação de um dos seguintes documentos:
- Cidadãos Nacionais: Cartão de Cidadão (ou Guia de Substituição/Requerimento), Bilhete de Identidade, Bilhete de Identidade Militar, Passaporte ou Carta de Condução.
- Cidadãos Estrangeiros: Passaporte ou Título de Residência de Estrangeiro Residente em Portugal emitido pelo SEF.

Licenças e Seguros
Dependendo da natureza do evento, é obrigatória a obtenção de licenças como SPA (Sociedade Portuguesa de Autores), IGAC (Inspeção-Geral das Atividades Culturais) e Pass
Música (código dos direitos de autor e direitos conexos).
Além das licenças supra, é obrigatória a obtenção de Seguro de Responsabilidade Civil.
A obtenção e os inerentes custos das licenças e o Seguro de Responsabilidade Civil, são de total e inteira responsabilidade do promotor/cliente.

Horário de funcionamento:
Das 15.00h às 03.00h | Encerra dia 24 de Dezembro

Salão Preto e Prata
Estes preços não são válidos para Galas, Espetáculos Especiais, Carnaval e Réveillon.
Não é permitido fumar no interior do Salão Preto e Prata.

Serviço de Fotografia
O Salão Preto e Prata dispõe de um Serviço de Fotografia em exclusivo – “Reportagens Alarcon” – que procede à comercialização de fotos durante o Jantar. A recusa deste serviço
deverá ser formalizada diretamente com a Direção Comercial do Casino Estoril.

NOTA:
Caso venham a ser adotadas outras incidências de IVA, os preços finais a praticar poderão sofrer alterações.
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