
O restaurante da Quinta recebe gru-
pos, independentemente de ficarem 
ou não alojados no Centro de Lazer 
e tem quatro ementas especiais.

As reservas destas ementas são 
feitas diretamente com a Quin-
ta de Santa Iria pelo número 275 
920 170 ou por email: 
clcovilha@cofreprevidencia.pt

Condições: No momento da re-
serva, o sócio terá de efetuar o pa-
gamento de 25% do valor do orça-
mento; as desistências terão de ser 
apresentadas por escrito. Em caso 
de desistência apresentadas até 8 
dias antes do evento, o valor da re-
serva será devolvido na totalidade; 
caso a desistência seja efetuada 
com menos de 8 dias de antecedên-
cia sobre a data do evento, as situa-
ções serão analisadas caso a caso 
pelo Conselho de Administração.

Ementa Serrana
Inclui: 1 sopa, 1 prato principal,

1 sobremesa, 1 bebida, café

Sopa: sopa do dia
Pratos: bacalhau em cebolada com sala-
da de época; perna de porco assada com 
batata a murro, arroz branco e esparrega-
do
Sobremesas: leite creme; pudim Abade 
de Priscos; farófias; fruta da época
Bebidas: água mineral; vinho da Quinta; 
sumo de laranja e café

Preço: adulto 16 € 
criança dos 4 aos 11 anos: 8 €
criança até aos 3 anos: grátis

Ementa Glaciar
Inclui: 1 entrada, 1 sopa, 2 pratos 

principais, 1 sobremesa, 1 bebida, café

Entrada: folhado de queijo philadelphia 
com fiambre
Sopa: sopa do dia
Pratos: lombo de bacalhau com batata 
doce e salada; cabrito assado no forno 
com batata assada e bróculos
Sobremesas: pudim Abade de Priscos; 
farófias; tarte de amêndoa, fruta da época
Bebidas: água mineral; vinho da Quinta; 
sumo de laranja e café

Preço: adulto 24 € 
criança dos 4 aos 11 anos: 12 €
criança até aos 3 anos: grátis

Obs.: outras bebidas ou extras não mencionados, são pagos à parte.

Ementa Bosque
Inclui: 1 entrada, 1 sopa, 2 pratos 

principais, 1 sobremesa, 1 bebida, café

Entrada: camarões de Moçambique 
salteados (5 un./pax)
Sopa: canja de galinha solteira com ovo 
de codorniz e hortelã
Pratos: filetes de garoupa no forno, com 
feijão verde à inglesa; naco de novilho 
grelhado com batata assada e beringelas 
grelhadas
Sobremesas: requeijão com doce de 
abóbora, pudim Abade de Priscos; torta 
de laranja, fruta da época
Bebidas: água mineral; vinho da Quinta; 
sumo de laranja e café

Preço: adulto 43 € 
criança dos 4 aos 11 anos: 21,50 € 
criança até aos 3 anos: grátis

Ementa Aventura
Inclui: 1 entrada, 1 sopa, 2 pratos 

principais, 1 sobremesa, 1 bebida, café

Entrada: 1 (um) camarão tigre de Mo-
çambique grande
Sopa: canja de galinha solteira com ovo 
de codorniz e hortelã
Pratos: polvo à lagareiro com courget-
te e pimento vermelho grelhado; cabrito 
assado no forno com batatinha pequena 
assada e cogumelhos frescos grelhados
Sobremesas: castanhas em caldas, gela-
do de baunilha com brownie quente; fruta 
manga, papaia ou ananás dos Açores
Bebidas: água mineral; vinho da Quinta; 
sumo de laranja e café

Preço: adulto 62 € 
criança dos 4 aos 11 anos: 31 €
criança até aos 3 anos: grátis
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Ementa de criança
Inclui: 1 prato principal, 1 sobremesa, 

1 bebida
Pratos: douradinhos de pescada com 
arroz; hamburguer mini com batata frita
Sobremesas: gelado de baunilha ou 
de morango (2 bolinhas) com brownie 
quente e 1 caixa de mini smarties; waffle 
com gelado de baunilha ou de morango
Bebidas: água mineral; sumo de laranja

Preço: 2,50 € 


