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Os dias mais quentes deixam-nos sempre com vontade de aproveitar o sol e o ar livre.
Foi a pensar nisso que criamos um serviço especializado de piqueniques, para tornar estes
momentos de calma, ainda melhores.

MENU COMPLETO
Sumo natural de melancia
Mimosa (Espumante com sumo de laranja)
Pão fatiado
Frasco de pickles caseiros
Tábua de carnes frias, queijos variados,
frutos secos e compota de abóbora
Mini salgadinhos tradicionais
Salada de grão com tomate seco,
queijo, azeitonas pretas e legumes
Sandes de ovos mexidos com bacon,
salsa e cogumelos frescos
Chips de batatas
Salada de fruta do Piquenique
Mini cheesecake de manteiga de amendoim
Bolo do Piquenique
(mínimo de 2 reservas)
Alguns produtos poderão ser adaptados de acordo
com o número de pessoas.
Valores por pessoa:
2 a 4 pessoas: 30€
5 a 15 pessoas: 25€
16 a 30 pessoas: 23€
Outros grupos sob consulta.

MENU SIMPLES
Sumo natural de melancia
Travessa de pão, tostas e pão de banana
Tábua de queijos, compota de framboesa e
manteiga com flor de sal
Mini tartes de cogumelos frescos,
espinafres e queijo cabra
Rolinhos de wraps com filadélfia e fiambre
Ovos cozidos com pimenta
Espetada de frutas
Iogurte grego com granola dourada
Bolachas do Piquenique
(mínimo de 2 reservas)
Alguns produtos poderão ser adaptados de acordo
com o número de pessoas.

Valores por pessoa:
2 a 4 pessoas: 25€
5 a 15 pessoas: 22€
16 a 30 pessoas: 20€
Outros grupos sob consulta.

MENU VEGAN
Água aromatizada
Sumo natural de melancia
Tábua de pão fatiado,
frutos secos e compota de abóbora
Espetadas de tomate cherry e azeitonas
Frasco de pickles caseiros
Salada de grão com tomate seco,
azeitonas pretas e legumes
Chips de batatas
Sandes de pesto, cogumelos frescos
salteados e espinafres
Salada de fruta do Piquenique
Mousse de manga
Bolo de cacau
(mínimo de 2 reservas)
Alguns produtos poderão ser adaptados de acordo
com o número de pessoas.
Valores por pessoa:
2 a 4 pessoas: 30€
5 a 15 pessoas: 25€
16 a 30 pessoas: 23€
Outros grupos sob consulta.

MENU INFANTIL
Caipirinha de limão
Mini triângulos de queijo em bolacha de água e sal
Shot de palitos de cenoura com creme de queijo
Mini pizzas de queijo e fiambre
Tartes salgadas tricolor
Nuggets de frango
Espetada de banana mergulhada
em chocolate Cupcakes
Bolachas de manteiga
Este menu não têm número mínimo de reservas,
quando complementado com os menus de adultos.
Alguns produtos poderão ser adaptados de acordo
com o número de crianças.

Valores por pessoa:
2 a 4 pessoas: 20€
5 a 15 pessoas: 18€
16 a 30 pessoas: 15€
Outros grupos sob consulta.

INFORMAÇÕES:
O amor e a dedicação são os nossos ingredientes secretos, por isso a estética é tão importante
como o sabor, a frescura e a qualidade, tornando cada trabalho único, personalizado e artesanal.
As reservas devem ser feitas por e-mail, indicando o
número de pessoas, menu escolhido, data do evento,
local e hora de entrega.
Os menus apresentados incluem entrega na zona
centro de Gaia ou Porto.

O material deve ser entregue em perfeito estado de
conservação e limpeza, num prazo máximo de 2 dias
úteis. Caso este prazo não seja cumprido, ou o material
esteja danificado, será cobrado o valor indicado no
documento assinado pelo cliente.

Caso seja solicitado, fazemos a montagem do
piquenique no local, incluindo mais material de
decoração. Este serviço, tem o valor extra de 50€ e deve
ser solicitado no momento da reserva.

A decoração e adereços, inclusive o número de cestas, é
determinado em função do número de participantes.

Não fazemos a recolha do material. Este deve ser
entregue pelo cliente na zona de Gaia ou Porto.

Os menus incluem: cesta, toalha, manta, almofadas,
sacos térmicos, descartáveis, entre outros materiais
necessários.

Para que possamos garantir a sua encomenda, pedimos
que a faça com o máximo de antecedência possível
(mínimo 5 dias úteis).
O serviço de piquenique carece de uma caução:
Grupos de 2 a 4 pessoas: 75€
Grupos de 5 a 10 pessoas: 100€
Grupos de 11 a 20 pessoas: 150€
Grupos de 21 a 30 pessoas: 200€
Grupos superiores a 30 pessoas: sob consulta
Este valor é devolvido, no máximo até 48h, depois da
entrega do material.
Para adjudicação do serviço pedimos o pagamento, por
transferência bancária ou MBWay, do valor total e da
caução.
A reserva só fica confirmada após o envio do
comprovativo de pagamento. Até lá a vaga não está
reservada.

Não aceitamos trocas nem devoluções.

O incumprimento de alguma condição apresentada
(inclusive a data limite da reserva), dá o direito
ao Piquenique de não garantir todas as opções
anteriormente apresentadas, podendo ser substituído
alguns dos produtos, sem aviso prévio, mas nunca
prejudicando o cliente.
IBAN: PT50 0010 0000 5157 9920 0013 2
MBWay: 914 318 708
IVA incluído à taxa legal em vigor.
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