


Ementa de Natal 2021
Entradas (8 Pessoas)
Creme de abóbora c/ sementes da mesma torradas

Pie de pato c/ legumes

Peixe (8 Pessoas)
Bacalhau à Belchior

Lombo de bacalhau c/crosta de broa, em cama de grelos e batata

Crepes de camarão c/ molho rosa (6 pessoas)

Polvo à lagareiro c/ migas à St. António (6 pessoas)

Carne (6 Pessoas)
Peru recheado (Kg)

Peru crú, recheado e temperado para assar* (Kg)

Peito de peru recheado com castanhas, cebolinhas e salsa

Bochechas de porco confitadas c/ vinho tinto, batata doce e couve

Lombo de novilho c/ cogumelos selvagens

Acompanhamentos
Arroz com passas e pinhões (10 pessoas)

Batata palha (Kg)

Esparregado (Kg)

Salgados (Unidade)
Mini Croquetes**

Mini rissóis de camarão**

14,00€

31,00€

45,60€

75,30€

42,80€

72,50€

28,50€

22,00€

46,80€

54,90€

68,00€

17,50€

15,00€

11,00€

0,90€

0,90€

Ementa de Natal 2021

* Estes artigos são entregues no dia 22 de Dezembro.



Doces de Colher
Marquise de chocolate c/ praliné de avelã

Pavlova de lemon curd e mirtilos

Pudim Abade de Priscos

Sopa Dourada

Tartes
Tarte de maracujá

Tarte de amêndoa e gila

Delicia de chocolate e caramelo salgado

Cheesecake de frutos vermelhos

Bolos e Tortas
Bolo de noz e cenoura c/ doce de ovos

Bolo mousse de chocolate

Torta de chocolate e natas

Torta de cenoura c/ doce de ovos

Bolos (Pequenos)
Queijinhos de ovo e amêndoa**

Lérias**

Papos de anjo**

Doces de Natal
Lampreia de Ovos (Kg)

Bolo Rei (Kg)

Bolo Rainha (Kg)

Azevias de Grão**

Sonhos**

Coscorões**

Rabanadas**

Broas de Noz**

**Só se aceitam encomendas múltiplas de 6 unidades.

12 pax.      6 pax.
20,00€          13,00€

24,80€

27,50€

21,00€

18,35€

21,80€

23,00€

18,30€          10,00€

30,00€          18,00€

24,00€

20,00€

19,80€

1,00€

1,45€

1,10€

28,00€

14,00€

17,50€

1,45€

1,15€

1,45€

1,45€

1,00€



A Casa de Santo António é uma IPSS de carácter 
confessional, fundada em 1931, com a missão 
de apoiar a maternidade desprotegida.

É composta por 3 valências (Casa das Mães, que acolhe 
mães adolescentes e os seus filhos), Casa das Crianças 
(creche com capacidade para 35 crianças) e a Casa
dos Sabores (valência comercial de sustentabilidade
das restantes valências de resposta social).

Aliando a sabedoria de mais de 50 anos de experiência e tradição, irá
encontrar na Casa dos Sabores os mais elevados padrões de qualidade,
sempre com a dedicação de quem tão bem conhece esta arte.

Pode fazer a sua encomenda por telefone, e-mail e na nossa loja online ou 
caso prefira, passe na nossa loja onde temos sempre refeições prontas a levar.

Só se aceitam encomendas até às 19h00 do dia 15 de Dezembro.
Os pratos têm quantidades limitadas, podem esgotar antes do dia
15 de Dezembro.
As entregas serão realizadas Sexta-feira dia 24 de Dezembro até às 14h00.
Todos os recipientes serão fornecidos pela Casa dos Sabores.
(Pirex mediante caução de 15,00€ unidade).

CASA DOS SABORES
Casa de Proteção e Amparo de Santo António

Calçada das Necessidades nº 2,
1350-214 Lisboa

21 395 27 94
casadossabores@casasantoantonio.org.pt

www.casasantoantonio.org.pt


