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GAVIÃO NATURE VILLAGE

PIQUENIQUE / PICNIC MENU
DAS/FROM 10H00 ÁS/TO 16H00

EASY BITE
Croissant , presunto e rúcula fresca
pote de fruta fresca, frutos secos caramelizados ,

6,00€

Água selvagem , termo de café ou chá |
Croissant, prosciutto and fresh rocket, fruit jars, caramelized
nuts , wild water and juice

SOMETHING CHEESY

Tosta alentejana, Chips caseiras, pote de tomate cherry com
oregãos secos e manjericão da horta, mix de frutos secos,
Água selvagem e a nossa sugestão de vinho alentejano (375
ml) | Alentejo style toast, homemade chips, cherry tomato jar
with dried oreganos and fresh basil from our vegetable garden,
dried fruit mix, wild water and our suggestion of wine (375 ml)

REGIONAL
Pão alentejano, azeitonas marinadas, selecção de 3
queijos regionais e charcutaria , mel, compotas caseiras,
empadinhas de javali , fruta da Época, água selvagem , a
nossa sugestão de vinho tinto ou branco alentejano
(750ml)| Bread, selection of cheeses & charcuterie ,
homemade compotes, wild boar pie, sazonal fresh fruit ,
wild water , bottle of red or white alentejo wine (750ml)

12,00€

18.00€

por pessoa | IVA incluído • per person | VAT included
Alguns dos alimentos expostos e fornecidos podem conter alergénios. Para mais informações agradecemos que solicite a lista de ingredientes.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este inutilizado. IVA
incluído à taxa legal. Este estabelecimento tem Livro de Reclamações.
Some of the exposed and provided food may contain allergens. For more information please request the ingredients list. No course, food or drink,
including couvert, may be charged if not requested by the customer or if unutilized. VAT included at the legal rate. This establishment has a
Complaints Book.

