19 - Segunda-feira
ENTRADA

Brucheta mediterrânea
SOPA

Abóbora com massinhas

MENUDA
SEMANA

PRATO PRINCIPAL

26 a 30 OUT

O Restaurante Pedagógico Horta dos Reis,
distingue-se pela calma envolvente e pela
vista espetacular com que brinda os seus
clientes.
Neste espaço terá a oportunidade de saborear pratos
inovadores, sofisticados e cuidadosamente servidos
pelos alunos da área de Restaurante – Bar. Este projeto
concilia a transmissão de conhecimentos e a aquisição
das competências pelos nossos alunos satisfazendo, ao
mesmo tempo, o apetite dos nossos clientes.
Trata-se, pois, do local perfeito para degustar uma
refeição típica e agradável e para reuniões e convívios
familiares ou profissionais.

Vitela estufada com cogumelos frescos
SOBREMESA

Salada de fruta

20 - Terça-feira
SOPA

Creme de Legumes
PRATO PRINCIPAL

Fogonero assado no forno
SOBREMESA

Delicia folhada

21 - Quarta-feira
ENTRADA

Quiche de legumes
SOPA

Feijão com Couve
PRATO PRINCIPAL

Reservas

Lagartinhos grelhados com batata-doce frita

O Restaurante Pedagógico Horta dos Reis, da Escola
Profissional de Odemira, está aberto ao público de 2.ª a
6.ª feira, no horário compreendido entre as 12h00 e as
14h00h.

Cheesecake de frutos vermelhos

Para almoços ou jantares neste espaço é necessário
uma reserva prévia até às 18h00 do dia útil anterior.
através do telefone 283 320 440.
A composição do menu estará a cargo dos formadores
da área técnica, sendo compostos por
•

Entrada

•

Sopa

•

Prato Principal

•

Sobremesa

•

Serviço de Bebidas (água, 1 copo de vinho ou
refrigerante e café ou chá) e (aperitivo ou digestivo
conforme menu estabelecido).

SOBREMESA

22 - Quinta-feira
SOPA

Caldo Verde
PRATO PRINCIPAL

Solha dourada com arroz de cenoura
SOBREMESA

Bolo de chocolate

Menu Completo: €9,90
Preço por pessoa (IVA incluído)

APENAS COM RESERVA: 283 320 440

23 - Sexta-feira
ENTRADA

Asinhas de frango fritas
SOPA

Grão com espinafres
PRATO PRINCIPAL

Espetadinha de porco
SOBREMESA

Surpresa do chefe

