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São Miguel é o cenário perfeito para a 
celebração do casamento do ano – o 

seu.
Organizamos cerimónias multi-

religiosas, num entorno único onde 
começarão o próximo capítulo da 
vossa história, com a promessa de 

atenção personalizada, gastronomia 
de excelência e a concretização de 

todos os vossos desejos.

WEDDING MASTER
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CANAPÉS



CANAPÉS

CANAPÉS
Vol au vent com pasta de Atum e curtume
Tarteletes de Frango com cebolinho e ovo
Manteiga dos Açores com presunto em tosta
Espeto de Abacaxi e morcela com mel
Asas de Frango assadas com chutney de manga e gengibre
Ovos com recheio do mesmo e ervas
Creme de marisco com natas
Salada de Polvo com batata doce e vinagrete
Profiterole de queijo Açoriano e mel (V)
Mini-quiche de courgete e caril com leite de côco (V)
Cogumelo com recheio de enchido vegetariano (V)
Tofu panado em crosta de amêndoa com 
chutney de abacaxi (V)
Espetada de Tomate Cereja, Queijo Fresco Regional e 
manjericão (V)
Tosta de requeijão com doce de abóbora e noz (V)
Cubos de queijo fresco com pimenta da terra (V)
Quiche de queijo da ilha e espinafre (V)
Cogumelos recheados com ragoût de vegetais 
gratinados (V)

(V) Vegetariano

SHOTS FRIOS
Gaspacho Andaluz  (V)
Shot de abacaxi e hortelã (V)

FRITOS
Croquetes de Alheira
Croquete de Carne
Pastel de bacalhau com salsa frita
Chamuça com molho de tomate picante
Crepe de legumes com tártaro (V)
Croquete de Espinafres (V)
Aros de Lula

NOSSOS DOCES
Mini Pasteis de natas
Espetadinhas de frutas 
Mini tartelette de futa

4 peças - €8.5 por pessoa
6 peças – €11.5 por pessoa
8 peças – €13.5 por pessoa
(60 minutos)



MENUS



MENU SERVIDO À MESA

ENTRADAS
Salada de queijo fresco da ilha e tomate
Salmão fumado com abacate, mistura de alfaces e coentros
Morcela e ananás regional grelhado com mel
Queijo de cabra gratinado com mel e nozes
Salada de Camarão
Melão com presunto com redução de vinho do Porto

SOPA
Creme de abóbora e tosta de pão com sementes
Creme de ervilhas com brunoise de chouriço tostado
Sopa juliana de legumes
Caldo verde com chouriço e pingo de azeite
Creme de grão com espinafres e lascas de bacalhau

PEIXE
Filetes de abrótea dourados com esmagado de batata doce e 
legumes salteados
Bacalhau lascado com crosta de broa e ervas com couve e batata a 
murro
Lombo de tamboril com molho de espumante e camarão, risoto de 
espinafres com pinhões
Espadarte corado, inhame, feijão verde com  molho de limão e 
coentros

TIRA-GOSTO
Sorvete de manga com hortelã e água tónica  
Sorvete de framboesa com espumante  
Sorvete de abacaxi com licor de amêndoa
Granizado de limão com manjericão

Menu 3 pratos - 81.5€ por pessoa
(entrada ou sopa, prato peixe ou carne ou vegetariano, 

sobremesa)
Menu 4 pratos - 91.5€ por pessoa

(entrada ou sopa, prato peixe, tira-gosto, prato carne, 
sobremesa)

CARNE
Supremo de Frango com molho de cogumelos silvestres, batata 
gratin e curgete salteadas  
Lombinho de Porco ibérico com tomilho e gomos de maça, batata 
alourada no forno  
Perú recheado com frutos secos e endivias, puré de batata doce e 
legumes
Tornedó de Novilho com molho Bahia, legumes assados com tomilho 
e batata croquete

VEGETARIANO
Risoto de cogumelos e queijo da ilha
Brás de legumes com tapenade de azeitona
Curgete recheada de soja, cogumelos e orégãos

SOBREMESA
Tarte de maça com canela, gelado de iogurte grego e mel
Abacaxi grelhado com sorvete de lima e côco
Cheesecake com frutos vermelhos e hortelã
Brownie com gelado de amêndoa e caramelo salgado
Trilogia Açoriana (Queijada de Vila Franca do Campo, da Graciosa e 
da Avó)

BEBIDAS INCLUÍDAS
Vinho Tinto seleção Pestana 
Vinho Branco seleção Pestana  
Vinho Rosé seleção Pestana  
Refrigerantes, água e cerveja  
Café & chá

Opcional:
Suplemento Pacote Vinhos Premium

9€ por pessoa

Número mínimo de pessoas: 20



KIDS



MENU CRIANÇA

ENTRADAS
Creme de legumes com fio de azeite virgem
Salada de tomate com queijo mozarella e azeite 
Folhado de salchicha com queijo, molho de tomate

PRATO PRINCIPAL
Pedacinhos de peito de frango panados, batatas fritas, 
alface, tomate  
Douradinho de pescada com arroz de tomate
Esparguete com molho bolonhesa e queijo

SOBREMESA
Mousse de chocolate negro com marshmallow
Trilogia de gelado com chantilly e molho de chocolate  
Espetadinhas de fruta fresca com molho de morango

BEBIDAS INCLUÍDAS
Refrigerantes, Sumos, Agua mineral

Menu 3 pratos - 35€ por pessoa
(entrada, prato principal, sobremesa)

O menu adulto está disponível para crianças, quando selecionado tem o valor de 50% 
desconto do menu adulto. Válido para crianças dos 4 aos 12.



BUFFETS



BUFFET BAHIA PRAIA 

COCKTAIL (1 hora)

Salgados vários
Bolo levedo tostado com cebola caramelizada
Vol au vent com pasta de atum e curtume
Vinho Branco seleção Pestana 
Espumante seleção Pestana
Cerveja
Refrigerantes de pressão 
Sumo de laranja
Água

SALADAS

Saladas Simples

SALADAS COMPOSTAS (Selecionar 5 opções)

Tomate e queijo fresco com orégãos
Salada de Frango, bacon, queijo e molho césar 
Salada de massa, mariscos e molho cocktail 
Frango com massa, passas, molho iogurte e hortelã 
Bacalhau com grão, pimentos e vinagrete português 
Salada de beterraba com laranja e sementes 
Salada de batata com bacon, cebola e mostarda 
Salada de couscous com açafroa e frutos secos 
Salada de massa com pesto de manjericão e tomate 
Abacaxi assado com passas e alface 
Ervilhas com crocante de bacon
Courgette e beringela no forno com azeite e orégãos
Cogumelos frescos marinados em azeite e limão, com queijo 
parmesão

SOPA (Selecionar 1 opção)

Creme de tomate com ovo escalfado
Creme de abóbora com azeite de ervas 
Creme de legumes com a sua guarnição 
Canja de Galinha com Arroz

82€ por pessoa

Opcional:
Suplemento Pacote Vinhos Premium
9€ por pessoa

PRATOS PRINCIPAIS (Selecionar 4 opções)
Abrótea dourada 
Peixe com molho fragateiro
Bacalhau com crosta de broa de milho, batata a murro e legumes 
baby
Supremos de salmão grelhados sobre tomate e alcaparras
Porco assado com molho de mostarda e mel 
Aba de novilho em vinho tinto 
Carne de porco à Alentejana
Peito de frango em crosta de sementes de girassol

VEGETARIANO
Tortellini com creme de espinafres
Lasanha de vegetais 
Penne com ratatouil de legumes 

ACOMPANHAMENTOS (Selecionar 3 opções)
Penne em azeite e ervas  
Batata parisiense no forno com cebola 
Arroz branco
Salteado de legumes
Brócolos a vapor com azeite de alho 
Batata doce assada
Batata a murro
Cenoura salteada em manteiga de vaca

BUFFET DE DOCES (Selecionar 5 opções)
Sortido de pastelaria fina (3 variedades)
Arroz doce
Bolo bolacha 
Cheesecake de frutos vermelhos 
Bolo brigadeiro 
Mousse de chocolate
Leite creme queimado
Torta de Laranja
Pudim de maracujá
Bavaroise de frutos silvestres
Display de fruta laminada

BEBIDAS INCLUÍDAS
Vinho Tinto seleção Pestana  
Vinho Branco seleção Pestana  
Vinho Rosé seleção Pestana  
Cerveja, refrigerantes, água
Café & chá

BOLO DE NOIVA + ESPUMANTE 
(escolher das opções apresentadas)

Número mínimo de pessoas: 30



BARBECUE BUFFET

SOPA
Creme de alho francês e aipo

BUFFET DE FRIOS
Espelho de camarão
Espelho de Salmão fumado com ervas
Espelho de carnes assadas laminadas com ananás
Tomate recheado com mariscos
Salada de Polvo grelhado com azeite e alho
Pêra abacate com camarão e sumo de lima
Salada de couve roxa com vinagre balsâmico
Salada de massa com pesto de manjericão e tomate
Presunto com melão
Quiche de bacon e cebola caramelizada
Salgadinhos (2 vaiedades)
Abacaxi assado com passas e alface
Display de outras saladas simples e compostas
A nossa seleção de maioneses, cocktail, tártaro, vinagrete e os 
nossos azeites aromatizados

MOLHOS E CONDIMENTOS
Vinagrete e Cocktail
Maionese com alho
Ervas aromáticas 

90€ por pessoa
(inclui pacote bebidas seleção Pestana)

Opcional:
Suplemento Pacote Vinhos Premium
9€ por pessoa

BUFFETS DE QUENTES
Espeto de peixe com camarão grelhado
Salmão grelhado
Filete de espada com molho de maracujá
Frango no churrasco
Arroz de pato á portuguesa
Salchichas no churrasco
Batata doce assada 
Batata salteada com cebola salsa e bacon
Arroz branco
Feijoada
Misto de legumes da época

SOBREMESAS
Cheesecacke frutos silvestres
Pudim de Laranja
Salada de frutas 
Mousse de chocolate
Gelatinas 
Tábua de queijos nacionais com nozes e passas
Display de frutas frescas da época
Café

BEBIDAS INCLUÍDAS
Vinho Tinto seleção Pestana  
Vinho Branco seleção Pestana  
Vinho Rosé seleção Pestana  
Cerveja, refrigerantes, água
Café & chá

BOLO DE NOIVA + ESPUMANTE 
(escolher das opções apresentadas)

Número mínimo de pessoas: 30



BUFFET TEMÁTICO AÇORES

BAR DE SALADAS
Alface, tomate, milho doce, cenoura, pimentos, rúcula, pepino
Polvo em escabeche
Salada de grão com bacalhau desfiado e ovo cozido
Salada grega com queijo feta
Salada de camarão e frutos tropicais 
Legumes assados com balsâmico, nozes e pistachos
Pasta colorida com tomate seco, presunto ibérico curado e azeitona
Molhos, vinagretes e condimentos

ENTRADAS
Lapas grelhadas
Carpaccio de novilho regado com azeite extra virgem, limão e flocos 
de parmesão
Espelho de Camarão
Gravlax de Espadarte

SOPA
Aveludado de ervilha com ovo e presunto  
Canja de galinha com arroz e Hortelã

110€ por pessoa
(inclui pacote bebidas seleção Pestana)

Opcional:
Suplemento Pacote Vinhos Premium
9€ por pessoa

PRATOS PRINCIPAIS
Medalhão de tamboril com molho de espumante  sobre cama de 
legumes e tomate cereja
Peixe Porco, beurre noisette com alcaparras, batata a murro e 
legumes baby
Bifes de novilho á regional 
Cozido das Furnas
Lombinho com crosta provençal, cama de ratatouille e molho alecrim
Arroz selvagem de frutos secos
Batata gratin
Misto de legumes ao vapor com azeite de salva
Tortellini com molho de nozes

SOBREMESAS
Sortido de pastelaria fina (3 variedades)
Arroz doce
Bolo bolacha 
Cheesecake de frutos vermelhos 
Bolo brigadeiro 
Torta Laranja
Mousse de chocolate
Display de fruta laminada

BEBIDAS INCLUÍDAS
Vinho Tinto seleção Pestana
Vinho Branco seleção Pestana
Vinho Rosé seleção Pestana
Cerveja, refrigerantes, água 
Café & chá

BOLO DE NOIVA + ESPUMANTE 
(escolher das opções apresentadas)

Número mínimo de pessoas: 50



BOLO DE NOIVA

ESCOLHA O TIPO DE MASSA

✓ Bolo de caramelo e nozes

✓ Bolo cubano 

✓ Bolo inglês

✓ Bolo de chocolate recheado de morangos 

✓ Pão de ló com creme de ovos e amêndoa

ESCOLHA O TIPO DE COBERTURA

✓ Pasta de Açúcar

✓ Creme de manteiga 

Outros tipo de massa / cobertura / decoração, será pedido orçamento.

Bolo base não tem decoração.

Não inclui base para o bolo.



FIM DE NOITE



ESTAÇÕES & COMPLEMENTOS

ESTAÇÃO DE MARISCOS
Lapas grelhadas com manteiga e limão
Camarão cozido com flor de sal
Mexilhão meio casca marinados com molho virgem  
Sapateira recheada
Tostinhas, limão, molho aioli e molho mil Ilhas
29€ por pessoa
(1 hora serviço com reposição)

TÁBUA DE QUEIJO
Variedade de 8 queijos nacionais e  internacionais acompanhados 
por:
Grissinis, Tostas, Bolachas de água e sal e  Variedade de pão
Mel, compotas e chutney  
Uvas e frutos secos
13.50€ por pessoa
(1 hora serviço com reposição)

CARNES FRIAS
Presunto Ibérico, trinchado ao vivo
Chouriço de carne
Morcela, chourição, linguiça picante, paiola
Azeitonas, Pickles, Cornichons, mostarda e azeites aromatizados
Variedade de pão
13€ por pessoa
(1 hora serviço com reposição)

SOBREMESAS
Fonte de chocolate com marshmallows e fruta  
Brigadeiro de chocolate
Tiramisu
Bolo de Bolacha
Cheesecake Frutos vermelhos
Torta de Laranja
Bolo de amêndoa
Torta red velvet
Sortido de macarrons (3 variedades)
Waffles & Panquecas
Fruta laminada
15€ por pessoa

CEIAS

CEIA Portuguesa
Creme de vegetais com fio de azeite e croutons
Rissol de camarão, Croquete de carne, Pastel de Bacalhau 
Empada de Galinha, Chamuças de Carne
10€ por pessoa

CEIA Internacional
Creme de tomate com manjericão e croutons
Pizza Margherita
Asinhas de frango com molho barbecue
Wrap de salmão com pepino e queijo fresco
Chamuças de legumes
12€ por pessoa

CEIA Açoriana
Canja de galinha
Pregos em bolo levedo
Tábua de queijos
Seleção de pães
13€ por pessoa



BEBIDAS



COCKTAIL APERITIVOS I COCKTAIL APERITIVOS II COCKTAIL APERITIVOS III

Vinho Porto meio seco  
Vinho Branco – seleção Pestana  
Espumante – seleção Pestana
Sumo de laranja natural  
Refrigerantes, água e cerveja

30 minutos - 8.5€ por pessoa
1 hora - 11.5€ por pessoa

Vinho Porto meio seco
Licor de Maracujá
Vinho Branco - seleção Pestana
Gin - Gordon’s London
Espumante – seleção Pestana  
Sumo de laranja natural
Refrigerantes, água e cerveja

30 minutos - 8.5€ por pessoa
1 hora - 11.5€ por pessoa

Vinho Madeira meio doce
Abelheira regional
Gin – Beefeater 24
Caipirinha
Champagne – Nicolas Feuillate brut
Refrigerantes, água e cerveja

30 minutos - 14.5€ por pessoa
1 hora - 19.5€ por pessoa

PACOTE BEBIDAS REFEIÇÃO VINHOS 
PREMIUM PACOTE ESPUMANTE

Vinho branco – Planalto, Douro
Vinho tinto – Vinha das Lebres, Alentejo
Cerveja, refrigerantes, agua
Café & chá

Suplemento - 9€ por pessoa

Seleção Pestana - 6€ por pessoa

Danúbio - 8€ por pessoa

Moet Chandon 12€ por pessoa

Don Perignon 23€ por pessoa

Pacote bebidas incluído até ao serviço de café.  
Por favor consulte as nossas opções de bar.

PACOTE CHAMPAGNE



HAPPY HOUR



BAR

BAR ABERTO I

Espumante – Seleção Pestana
Gin – Gordon’s London
Vodka – Moskovskaya
Rum – Havana 3 anos
Whisky novo - Grants
Licor Beirão
Sangria

1ª hora - 15€ por pessoa
2ª hora - 10€ por pessoa

BAR ABERTO II

Espumante – Seleção Pestana
Vinho branco – Seleção Pestana
Vinho tinto – Seleção Pestana
Gin – Gordon’s London
Vodka – Moskovskaya
Rum – Havana 3 anos
Whisky novo - Grants
Licor Beirão
Sangria branca 
Seleção de 4 cocktails

1ª hora - 25€ por pessoa
2ª hora - 10€ por pessoa



INCLUI

Mesa de cerimonia com  atoalhado branco incluído  

Atoalhados em branco

Cadeiras com forras brancas  

Centro de mesa padrão

Menu standard do Hotel

Prova de Pratos Principais e Vinhos para 2 pessoas  na  seleção  do  menu   
empratado (restantes convidados com 50% de desconto)

Crianças dos 0 aos 3 anos – Gratuito

Crianças dos 4 aos 12 anos – 50% desconto do menu adulto ou opção de 
menu criança

CONDIÇÕES GERAIS

Mínimo 30 convidados

Noivos – desconto sobre tarifa do site Pestana para a noite de Núpcias 
(menos de 100  convidados)

Oferta Noite Núpcias para um mínimo de 100 convidados

Alojamento – 10% desconto sobre tarifa do site Pestana para os 
convidados  Espaços sujeitos taxa de aluguer (sob consulta)

CONDIÇÕES



Os preços apresentados são por pessoa, em euros e incluem IVA à taxa legal em vigor.
Os preços estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e sujeitos a confirmação.
A confirmação do número final de convidados deverá ser indicada até 15 dias antes do 
evento.
Alguns espaços em época alta aplicam taxa de aluguer.

COMIDAS & BEBIDAS
Inclui menu de degustação para 2 pessoas. Nos menus buffets os pratos a provar são 
unicamente: sopa, pratos principais e acompanhamentos.
Aos acompanhantes será cobrado 50% do valor do menu.
Marcação com o mínimo de 15 dias de antecedência (exceto Natal, Passagem de Ano, mês de 
Agosto e Páscoa)  que requer mais antecedência.
Deverá ser informado com 30 dias de antecedência as seleções finais de menu pretendido.
Crianças até aos 3,99 anos grátis. Dos 4 aos 12 anos aplica-se um desconto de 50% sobre o 
menu escolhido.  Disponível menu criança.
Aplica-se taxa de rolha de 20€ por pessoa que inclui complementos de bebidas e 
refrigerantes.
Por motivos de saúde e segurança alimentar, não é permitido entrada/saída de produtos 
alimentares trazidos do  exterior. A única exceção será o Bolo de Noivos, sendo o transporte e 
consumo do mesmo da inteira  responsabilidade do cliente (para casos em que o bolo não 
esta incluído no menu). De acordo com procedimento interno os noivos devem assinar termo 
de  responsabilidade.
Refeições para fornecedores contratados mediante disponibilidade.
O Hotel disponibiliza-se para reunião com o Chefe de cozinha para personalizar o seu Menu.

SERVIÇOS ADICIONAIS
Serviços adicionais tais como animação, florista, cabeleireiro, maquilhador, decoração, 
babysitting, serviço  transfer, fotografia & vídeo, entre outros, poderão ser recomendados os 
nossos parceiros previamente  selecionados.
Todos os serviços externos contratados pelos noivos, deverão ser informados e aprovados 
pelo Hotel.
Deverá ser informado o tipo de serviço, nº de elementos, meios técnicos e contactos.  O local 
de cargas e descargas deverá ser sempre a zona de serviço do Hotel.

CONDIÇÕES GERAIS

O Hotel reserva-se no direito de não autorizar qualquer serviço adicional que não tenha sido 
previamente  informado e autorizado.
Música permitida até ás 23H00 em exterior e até às 00:00 em interior.
Estamos disponíveis para apresentar alternativas vegetarianas, a alergénios ou religiosas de 
acordo com os seus  requisitos.

POLÍTICA DE PAGAMENTO
Para garantir a reserva da data, um depósito não reembolsável de 15% do valor total.
Deverá ser efetuado com 90 dias de antecedência um pagamento de 40% do valor total.
Deverá ser efetuado com 30 dias de antecedência um pagamento dos restantes 20% do valor 
total.
Deverá ser efetuado com 7 dias de antecedência um pagamento dos restantes 25% do valor 
total.
Todas as transferências bancárias requerem o envio de comprovativo para correta 
identificação. Serviços extra  devem ser pagos no final do evento com prévia garantia de 
cartão de crédito.
Caso os pagamentos não sejam efetuados conforme os termos acima mencionados, o Hotel 
reserva-se o direito  de cancelar a reserva do evento.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO
Até 45 dias antes do casamento será debitado 40% do valor total.
Até 15 dias antes do casamento será debitado 80% do valor total.
Até 15 dias antes do casamento deverá ser indicado o número final de convidados, ou será 
cobrado o último
numero de convidados informado.

DANOS
O Hotel reserva-se no direito de ser indemnizado por danos ou prejuízos causados por 
convidados.
Os custos de reparação ou substituição de bens do Hotel resultantes de danos ou extravio 
serão debitados ao  cliente ainda que a responsabilidade seja de um convidado.
O Hotel não se responsabiliza por perdas, danos de terceiros ou extravios de qualquer 
material deixado pelos  convidados durante e após o evento.
Os bens deixados no Hotel devem ser recolhidos nas 24 horas seguintes ao fim do vento, após 
este período o
Hotel não se responsabiliza.



E-MAIL:
andre.freire@pestana.com

PHONE:
(+351) 966 884 933

CONTACTOS


