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uma experiência única

Gastronomia Portuguesa

Um restaurante com o melhor que a gastronomia 
portuguesa oferece ao mundo, com menus especiais 
para grupos, aos quais adicionamos dois exclusivos: 
O delicioso Pastel de Bacalhau com Queijo da Serra® 
e a mestria das conservas da Comur, numa verdadeira 
epopeia pelo mar português.

Museu da Cerveja

Um museu que oferece uma viagem pela história do 
fabrico da cerveja em Portugal e na Europa, numa visita 
guiada em vários idiomas e que culmina com uma 
degustação e um brinde! Aqui reúne-se o universo das 
mais de 100 cervejas portuguesas, símbolo maior de 
convívio e partilha, frescas como se quer e prontas a 
degustar, em toda uma variedade infindável de sabores 
e aromas.

Copo Exclusivo Júlio Pomar

A cerveja é homenageada num imponente altar 
construído com copos de design exclusivo de um dos mais 
prestigiados artistas plásticos portugueses do século XX 
- Júlio Pomar - que assina também «Contos Murais», um 
painel de azulejos que dá as boas-vindas aos visitantes. 

A maior esplanada do país

A maior esplanada do país, onde o sol, o Terreiro do 
Paço e o Tejo convidam a momentos aprazíveis, felizes e 
descontraídos, em qualquer momento do dia.

Tudo isto, num só lugar. O espaço perfeito para 
grupos. O espaço perfeito para uma experiência 
única em Lisboa!



menu museu

entradas

pratos principais

bebidas

sobremesa

Cesto de Pão Tradicional
Manteiga Aromatizada
Degustação de Azeite

Pastel de Bacalhau com Queijo Serra da Estrela®

“Pica-Pau Alfacinha” do Lombo com Mostarda Antiga   
Saladinha de Grão e Bacalhau Lascado

Arroz Malandro de Polvo e Coentros  
ou

Lombinho de Porco Assado com Molho à Antiga,
Batata Frita aos Gomos e Ervas Aromáticas 

Cervejas (Branca/Preta/Boémia)
Refrigerantes
Água Mineral

Café

Arroz Doce à Museu
ou

Fruta Laminada



menu lisboa

entradas

pratos principais

bebidas

sobremesa

Cesto de Pão Tradicional
Manteiga Aromatizada
Degustação de Azeite

Pastel de Bacalhau com Queijo Serra da Estrela®
Saladinha de Polvo 

Bacalhau à Museu com Camarão  
ou

Arroz de Pato à Antiga com Enchidos  

Cervejas (Branca/Preta/Boémia) 
Refrigerantes
 Água Mineral 

Café   

Mousse de Chocolate com Amêndoas 
ou

Fruta Laminada



menu portugal

entradas

pratos principais

bebidas

sobremesa

Cesto de Pão Tradicional
Manteiga Aromatizada
Degustação de Azeite

Pastel de Bacalhau com Queijo Serra da Estrela®

Tábua Mista de Enchidos e Queijos Tradicionais 
Saladinha de Polvo

Saladinha de Grão e Bacalhau Lascado  

Lombinho de Garoupa com Crosta de Camarão 
e Arroz Malandro de Amêijoas 

ou 
Bochechas de Porco com Esmagada de Batata e Espargos  

Cervejas (Branca/Preta/Boémia) 
Refrigerantes
 Água Mineral 

Café  

Pina Colada Gelada
ou

Mousse de Chocolate com Amêndoas  



opção vegetariana

pratos principais

bebidas

sobremesa

Salada de Tomate e Pepino

Legumes Assados com Pesto e Lascas de Parmesão 
ou

Moqueca de Legumes 
ou

Risotto de Espargos e Cogumelos  

Cervejas (Branca/Preta/Boémia) 
Refrigerantes
 Água Mineral 

Café   

Fruta Laminada



opção vegan

pratos principais

bebidas

sobremesa

Salada de Tomate e Pepino

Legumes Assados com Pesto  
ou

Moqueca de Legumes 
ou

Risotto de Espargos e Cogumelos

Cervejas (Branca/Preta/Boémia) 
Refrigerantes
 Água Mineral 

Café   

Fruta Laminada



notas

• Os nossos Menus de Grupo aplicam-se a um mínimo de 25 pessoas.
• Todos os Menus incluem bebidas com excepção das não referidas. O serviço de 

bebidas é à discrição e inicia-se quando o cliente se senta à mesa e até ao serviço de 
café.

• O Vinho é servido como suplemento.
• Caso o cliente deseje dois pratos principais no mesmo Menu, acresce 50% sobre o 

valor do Menu escolhido.
• Poderão existir outras opções de Menu de acordo com necessidade e desejo do cliente, 

mediante consulta prévia (48h).
• Confirmação de Menu escolhido até 10 dias antes do evento.
• Após a confirmação do número final de participantes, o número de pessoas 

indicadoserá o número cobrado.
• Cancelamentos até 72 horas: gratuito.
• Cancelamentos até 48 horas: pagamento de 50% do valor total do evento.
• Crianças até aos 5 anos: gratuito.
• Crianças até aos 12 anos: 50% do valor do Menu escolhido.
• Crianças com mais de 12 anos: pagamento do valor total de Menu.
• Propostas válidas por 30 dias.
• Capacidade da sala de jantar em boa fluência de serviço e conforto: 180 - 200 pessoas.
• Layout da sala – mesas de 10 pessoas no mesmo espaço.
• Serviço à inglesa.
• Exclusividade de Sala: mediante consulta prévia
• Inclui Welcome Drink (serviço de 30min) com bebidas, 3 diferentes opções de Finger 

Food, Almoço ou Jantar (qualquer um dos Menus de Grupo) e Suplemento de Vinho.
• Os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.
• Os eventos são garantidos e priorizados mediante sinalização de, no mínimo, 50% do 

valor total e envio do respetivo comprovativo de transferência bancária por e-mail para 
reservas@museudacerveja.pt até 48h antes do evento.



ESPECIAL PARA GRUPOS

ENTRADA LIVRE NO NÚCLEO MUSEOLÓGICO
DO MUSEU DA CERVEJA

organize o seu evento especial no museu da cerveja

+ 351 210 987 656
reservas@museudacerveja.pt

Terreiro do Paço - Ala Nascente, nº 62 a 65
1100 - 148 Lisboa, Portugal

www.museudacerveja.pt
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