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GRANDE PORTO

MENUS



MENU ORIGINAL
Faça você mesmo o menu,

com os produtos que mais gosta! 

BEBIDAS:
Escolha 2 bebidas SEM álcool ou 1 COM álcool

Sem álcool:

Limonada com hortelã
Água aromatizada

Sumo natural de fruta da época

Com álcool:

Vinho branco ou tinto
Sangria do piquenique

Mimosa

Escolha 3 opções
PARA PICAR:

Tábua de queijos e enchidos com doce de abóbora e tostas

Espetadas de tomate cherry e azeitona
Folhados de queijo cabra, abóbora e noz

Húmmus com palitos de cenoura

Pão de queijo brasileiro
Chips de batatas fritas

Mini salgadinhos tradicionais
Azeitonas em azeite e ervas



SOBREMESAS:  
Escolha 2 opções

Bolo do Piquenique personalizado
(decoração simples) (opção vegan disponível)

Tarteletes de chocolate e caramelo salgado

Mousse de maracujá

Cheesecake de framboesa

Salada de fruta da época

SALGADOS DO PIQUENIQUE:
Escolha 3 opções

Salada de bulgur com tomate seco,
milho, couve roxa e cenoura

Sandes de focaccia com maionese, tomate,
mozzarella, alface e presunto (opção vegan disponível) 

Empadas de espinafres e ricota

Empadas de frango e ananás

Mini pizzas de queijo e fiambre (opção vegan disponível)

Mini tartes de cogumelos frescos, tomate e cebola

Vegan

VALORES POR PESSOA:

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

Este menu inclui todos os adereços necessários para a experiência.
Desta forma, carece de caução. Mais informações abaixo.

30€
27€
25€
24€

2 a 10 pessoas:
11 a 25 pessoas:
25 a 35 pessoas:

> 36 pessoas:



Água mineral
Sumo natural de fruta da época

Chips de batatas fritas
Nuggets de frango 

Mini pizzas de queijo e fiambre
Empada de frango 

Pipocas doces
Espetadinhas de fruta 

Bolachas do Piquenique 
Cupcake Piquenique

MENU INFANTIL

Este menu não tem número mínimo de reservas,
quando complementado com os menus de adultos.

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

VALORES:

1 criança 25€

2 a 6 crianças 22€

6 a 15 crianças 20€

18€> 16 crianças

Este menu inclui todos os adereços
necessários para a experiência.
Desta forma, carece de caução. 

Mais informações abaixo.



Para usufruir em casa, na varanda ou no jardim. 
Este menu é entregue em descartáveis,

não inclui adereços e não carece de caução.

PIQUENIQUE EM CASA

VALORES:

Individual 27€

Para duas pessoas 37€

Pessoas adicionais 15€

Sumo natural de laranja

Pão de banana 
Iogurte grego com granola do Piquenique

Espetadas de fruta da época
Panquecas do Piquenique

Toppings: caramelo salgado | creme de avelãs | 
manteiga com flor de sal 

Pão de queijo brasileiro
Focaccia de alecrim, azeite e tomate seco 

Mix de queijos e carnes frias com tostinhas
Roll de queijo, bacon e ervas aromáticas

Disponível a versão vegetariana!



As reservas devem ser feitas por e-mail, indicando o número de pessoas, menu 
escolhido, respetivas opções, data, local e hora de entrega. 

Aos valores anteriormente apresentados acresce a taxa de entrega, desde 4€. 
Fazemos entregas em várias zonas do Grande Porto. 

Para que possamos garantir encomenda, pedimos que a faça com a máxima 
antecedência possível. Não conseguimos aceitar pedido no próprio dia. 

Deixe a montagem 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 de 6 a 20 pessoas: 75€ 
Grupos iguais ou superiores a 21 pessoas: 80€ 

Recomendamos o serviço de montagem nos piqueniques com um número de 
convidados > a 10. Neste caso, além dos adereços habituais, a montagem inclui 
outros materiais, tal como flores decorativas, stands entre outros detalhes.

Não fazemos a recolha do material. Este deve ser entregue pelo cliente, em 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 40 pessoas: 200€
Grupos superiores a 40 pessoas: sob consulta

A caução é devolvida, no máximo, até 48h depois da entrega do material. 

Para adjudicação do serviço pedimos o pagamento, por transferência bancária ou 
MB Way, do valor total do serviço e da caução. 

A reserva só fica confirmada após o envio do comprovativo de pagamento. Até lá a 
vaga não está garantida. 

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. 

Não aceitamos trocas nem devoluções. 

Caso seja necessário cancelar o evento, por motivos meteorológicos ou pessoais, é 
possível escolher uma nova data, caso nos seja comunicado com o mínimo de 4 
dias úteis de antecedência. 

Os menus incluem: cesta, toalha, manta, almofadas e descartáveis (mesmo sem 
serviço de montagem).

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.

CONDIÇÕES
DO SERVIÇO

opiquenique #queridopiquenique www.piquenique.pt geral@piquenique.pt
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