
MENUS

PIQUENIQUES

A PREPARAR PIQUENIQUES,
COM MUITO CARINHO, DESDE 2008.



Sumo natural de frutas da época

Sangria do Piquenique

Tábua de queijos e carnes variadas, com tostas,

frutos secos e doce de abóbora

Azeitonas aromatizadas em azeite e ervas

Mini salgadinhos tradicionais

Salada de fussili com tomate seco, atum e

queijo parmesão

Mini quiches de frango, cogumelos

frescos e mozzarella

Tortilha de queijo e fiambre com legumes e
sementes de sésamo

Chips de batata

Salada de fruta do Piquenique

Tarteletes de chocolate com caramelo salgado

Bolo do Piquenique

(mínimo de 2 reservas)

A apresentação dos produtos pode variar
consoante o número de pessoas.

Valores por pessoa:

2 a 5 pessoas: 30€
6 a 15 pessoas: 27€

16 a 30 pessoas: 25€

Outros grupos sob consulta. 

MENU COMPLETO
Este menu inclui todos os adereços necessários para a experiência.

Desta forma, carece de caução. Mais informações abaixo.



Valores por pessoa:

2 a 5 pessoas: 30€
6 a 15 pessoas: 27€

16 a 30 pessoas: 25€

Outros grupos sob consulta. 

Sumo natural de frutas da época

Sangria do Piquenique

Tábua de queijos variados com tostas,
doce de abóbora e frutos secos

Azeitonas aromatizadas em azeite e ervas
Pão de queijo

Salada de fussili com tomate seco,
ovo cozido e queijo parmesão

Chips de batata
Mini quiches cogumelos, alho-francês e espinafres

Tortilha de queijo com legumes
e sementes de sésamo

Salada de fruta do Piquenique
Tarteletes de chocolate com caramelo salgado

Bolo do Piquenique

(mínimo de 2 reservas)

A apresentação dos produtos pode variar
consoante o número de pessoas.

MENU VEGETARIANO
Este menu inclui todos os adereços necessários para a experiência.

Desta forma, carece de caução. Mais informações abaixo.



Caipirinha de limão

Mini tábua de queijos triângulos,

tostinhas e palitos de cenoura

Mini quiches de frango, cogumelos frescos e mozzarella

Mini pizzas de queijo e fiambre
Nuggets de frango

Bolinhas de bolo mergulhados em chocolate

Bolachas de manteiga

Bolo do Piquenique

Este menu não têm número mínimo de reservas, quando 

complementado com os menus de adultos.

A apresentação dos produtos pode variar consoante 

o número de pessoas. 

Valores por pessoa:

2 a 5 pessoas: 23€
6 a 15 pessoas: 20€

16 a 30 pessoas: 18€

Outros grupos sob consulta. 

MENU INFANTIL
Este menu inclui todos os adereços necessários para a experiência.

Desta forma, carece de caução. Mais informações abaixo.



Sumo natural de frutas da época

Barks gigante
(bolacha crocante de chocolate e caramelo salgado)

Croissants com manteiga de framboesa
Madalenas do Piquenique com chocolate

Tortilha de queijo e fiambre com legumes e 
sementes de sésamo

Tarte de frango, cogumelos frescos e mozzarella
Pão de queijo

Valores:

Individual: 25€
Para duas pessoas: 35€
Pessoas adicionais: 15€

PIQUENIQUE EM CASA
Para usufruir em casa. 

Este menu é entregue em descartáveis, 

não inclui adereços e não carece de caução.



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. 

INFORMAÇÕES: 

914 318 708 | 933 563 909 | www.piquenique.pt | geral@piquenique.pt
facebook.com/opiquenique | instagram.com/opiquenique | @queridopiquenique

As reservas devem ser feitas por e-mail, indicando o número de 

pessoas, menu escolhido, data do evento, local e hora de entrega. 

Aos valores apresentados acresce a taxa de entrega. Trata-se 

de uma taxa única, com valores desde 3.50€, dependendo da 

localidade. Trabalhamos apenas na zona do Grande Porto.

Para que possamos garantir a sua encomenda, pedimos que a 

faça com o máximo de antecedência possível. Não conseguimos 

aceitar pedidos no próprio dia. 

Deixe a mensagem connosco: 

Caso seja solicitado, aquando da reserva, a montagem pode ser 

feita por nós.

Taxa de montagem:

Grupos de 2 a 5 pessoas: 50€

Grupos iguais ou superiores a 6 pessoas: 75€

Além dos adereços habituais, como mantas, almofadas e toalha, 

este extra inclui mais endereços tal como flores decorativas, 
stands, mini mesa de apoio, entre outros. Excepto o “Piquenique 

em Casa”.

Não fazemos a recolha do material. Este deve ser entregue pelo 

cliente na zona de Gaia. 

O serviço de piquenique carece de uma caução, excepto o 

“Piquenique em Casa”.

Grupos de 2 a 5 pessoas: 75€

Grupos de 6 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. 

O material deve ser entregue em perfeito estado de conservação, 

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. 

A decoração e adereços, inclusive o número de cestas, é 

determinado em função do número de participantes.

Os adereços não têm tema específico. No entanto há a 
possibilidade de decorar o bolo de acordo com a temática ou 

ocasião.

Não aceitamos trocas nem devoluções. 

Os menus incluem: cesta, toalha, manta, almofadas, sacos 

térmicos, descartáveis, entre outros materiais necessários.

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.

IVA incluído à taxa legal em vigor.

http://www.piquenique.pt
mailto:geral%40piquenique.pt?subject=Piqueniques
http://www.facebook.com/opiquenique
http://www.instagram.com/opiquenique

