Brochura de Casamentos
2024

Planeie hoje o melhor dia da sua vida...
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Quinta dos Santos
A Quinta Dos Santos é um projecto familiar, composto por
uma plantação vinícola e edifícios que combinam o encanto
rústico e a elegância contemporânea, proporcionando um
cenário inigualável para uma ocasião especial.
Situada a minutos da pitoresca vila de Carvoeiro, a
propriedade conta com uma área total de oito hectares,
sendo três hectares de vinhas e um hectare dedicado à
plantação de oliveiras, amendoeiras e alfarrobeiras.
Quer a sua escolha seja uma celebração de casamento,
canapés & cocktails, um jantar privado ou uma reunião de
negócios, a Quinta dos Santos oferece o cenário perfeito para
o seu evento, acomodando grupos até um máximo de 60
convidados.
Desfrute de uma cozinha sazonal e celebre os sabores
portugueses com um menu exclusivo do nosso restaurante 'a
Esquina', combinado com o nosso vinho, cerveja e cocktails.
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Os nossos espaços
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A VARANDA
Privilegiadamente localizada, "a varanda"
é o local ideal para a sua hora de cocktail
pós cerimónia. Bebidas de boas-vindas e
canapés serão servidos enquanto os
convidados convivem e desfrutam a vista
panorâmica sobre as nossas vinhas.
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O PÁTIO
Inspirado nos pátios tradicionais
portugueses e na sombra de uma
oliveira secular, o nosso oferece um
espaço íntimo com capacidade até
60 convidados, ideal para o seu
copo de água "sob as estrelas".

5

6

AS VINHAS
Celebre o amor num cenário
idílico.
A
nossa
pérgola
de
madeira entre as nossas vinhas
sombreadas por alfarrobeiras e
oliveiras, prometem oferecer-lhe
uma cerimónia memorável.
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OS ARCOS
Escolha trocar votos sob a
beleza
dos
nossos
arcos.
Reúna os seus amigos e
familiares e deleite-se com a
nossa vista para as vinhas.
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TAPAS BAR
O nosso Tapas bar oferece um cenário ideal para
celebrações interiores. Com uma sala que facilmente se
converte numa área de dança e acesso ao nosso bar onde
poderão encontrar as nossas cervejas artesanais Dos
Santos, frescas e 'on-tap'. Além disso, a nossa rústica
lareira cria um ambiente agradável, ideal para um evento
de inverno. Acomodando até um máximo de 50
convidados.
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A ENTRADA
Muitos casais optam por desfrutar da sua
cerimónia na nossa entrada de calçada.
Localização que se compõe com oliveiras
e uma vista panorâmica para as nossas
vinhas. Combinado com fácil acesso ao
nosso bar e outros espaços interiores.
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Os nossos Pacotes
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Alecrim

ESTE PACOTE DE CASAMENTO INCLUI:

Oito horas de uso exclusivo do espaço
Cocktail de boas-vindas (inclui a sua
escolha de um cocktail por convidado)
A sua escolha de três canapés por convidado
Copo de água com um menu de três pratos
(duas entradas para partilhar,
um prato principal e uma sobremesa)
Prova de menu pelo casal
Spotify Sonos system disponível no nosso edifício
After-party no interior

€130 p.p.
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Amendoeira
ESTE PACOTE DE CASAMENTO INCLUI:

Coordenadora de casamento no dia do evento
Decoração de mesa Quinta dos Santos
(velas, jarras de vidro e folhagens)
Menus personalizados, plano de mesas
e números de mesa
Oito horas de uso exclusivo do espaço
Cocktail de boas-vindas (inclui a sua
escolha de um cocktail por convidado)
A sua escolha de três canapés por convidado
Copo de água com um menu de três pratos
(duas entradas para partilhar,
um prato principal e uma sobremesa)
Prova de menu pelo casal
Spotify Sonos system disponível no nosso edifício
After-party no interior
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€145 p.p.
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Tesouro

ESTE PACOTE DE CASAMENTO INCLUI:

Coordenadora de casamento no dia do evento
Decoração de mesa Quinta dos Santos
(velas, jarras de vidro e folhagens)
Menus personalizados, plano de mesas
e números de mesa
Oito horas de uso exclusivo do espaço
Cocktail de boas-vindas (inclui a sua
escolha de um cocktail por convidado)
A sua escolha de quatro canapés por convidado
Copo de água com um menu de quatro pratos
(duas entradas para partilhar, dois pratos
principais e uma sobremesa)
Prova de menu pelo casal
Spotify Sonos system disponível no nosso edifício
After-party no interior
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€165 p.p.
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Os nossos Menus
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COCKTAIL DE
BOAS-VINDAS
Spritzer de Rosé
Sangria de frutos vermelhos
Seleção de cervejas Dos Santos Craft Beer
Seleção de vinhos Quinta Dos Santos
Cocktail não-alcoólico
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CANAPÉS
Espetadas de bife à portuguesa
Rissóis de Camarão
Crudité de hummus (v)
Pasteis de bacalhau com maionese de salsa
Espetadas de frango e chouriço
Pérolas de tomate e mozzarella (v)
Camarão crocante com maionese picante
Polvo à lagareiro com maionese de alho
Empadas de legumes no forno
Sardinha

em

tempero

de

limão

sob

pão

grelhado (v. opção disponível)
Shot de beterraba (v)
Crostini de azeitona temperada (v)
Croquetes de alheira (v. opção disponível)
Croquetes

de

carne

de

porco

cozida

lentamente, servidos com chutney de laranja e
cebola roxa
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ENTRADAS
Lulinhas fritas
Tarte de queijo de cabra e cogumelos (v)
Gaspacho de morango
Salada de bacalhau e grão de bico
Favas com chouriço (v. opção disponível)
Tábua de queijos e charcutaria
Salada de polvo
Camarão frito ao alho
Sopa de ervilha com chouriço (v. opção disponível)
Queijo nisa no forno servido com pão torrado (v)
Melão com presunto
Migas de couve portuguesa (v)
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PRATO PRINCIPAL
Perna de porco assada, servida num puré de feijão branco
Arroz de pato dourado
Bacalhau em crosta de pão, servido com batatas a murro
Risotto de cogumelos cremoso (v)
Borrego a baixa temperatura, servido com batatas e
legumes assados
Bacalhau com natas
Filete de frango servido com puré de castanha
e molho de cogumelos
Bacalhau "à brás" com pó de azeitona
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SOBREMESAS
Mousse de chocolate de azeite com sal de citrinos
(v. opção disponível)
Arroz doce cremoso com caramelo salgado
(v. opção disponível)
Tarte de amêndoa
Panna cotta de alecrim com compota caseira de
morango e ruibarbo
Gelado de manjericão servido com crumble de mel
Pêras escalfadas em vinho tinto e açafrão servido
com gelado de baunilha caseiro (v. opção disponível)
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MENU DE CRIANÇA
CANAPÉS
Estrelas de queijo
Pérolas de tomate e mozzarella

PRATO PRINCIPAL
Espetadas de frango e chouriço
Macarrão com queijo
Bife com batatas fritas
Mini hambúrguer com batatas fritas

SOBREMESAS
Gelado de baunilha caseiro com coberturas
Gelatina de fruta fresca

€25 p.p.
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SNACK TARDIO
(OPCIONAL)

ESCOLHA DE UMA OPÇÃO SALGADA
E UMA OPÇÃO DOCE
Bifana ou prego
Empada de vegetais
Sopa (sazonal)
Salame de chocolate
Pastel de nata
Donut de batata-doce polvilhado com açúcar

€15 p.p.
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Termos & Condições
PREÇOS

CRIANÇAS

Todos os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor
e todos os custos adicionais serão baseados em estimativas, mas
poderão ser revistos conforme as alterações de número de
convidados ou questões de preço de mercado relacionado com
a sazonalidade de alguns produtos alimentícios.

O menu de criança aplica-se a crianças dos 3 aos 12 anos de
idade. A crianças com menos de 3 anos não será cobrado
qualquer valor.
Crianças a partir dos 12 anos de idade são consideradas
adultos e pagam o preço normal do pacote.
O menu de criança inclui a escolha de um canapé, um prato
principal e uma sobremesa.

CESSÃO DO ESPAÇO
Em acréscimo ao valor do pacote selecionado, requeremos
o pagamento da cessão do espaço, como segue:
Aluguer em época alta - 4.000,00€ (Maio a Setembro inclusivé);
Aluguer em época baixa - 1.500,00€ (Outubro a Abril inclusivé);
*Espaço encerrado de Dezembro a Janeiro.

RESERVA E PAGAMENTOS
A data do casamento será confirmada assim que um depósito
não-reembolsável de €500 for recebido, juntamente com
uma cópia assinada do contrato. Sem prescindir:
- 50% do custo do evento que deverá ser pago 3 meses
(90 dias) antes da data;
- O pagamento da totalidade do custo deverá ser paga até 1
mês (30 dias) anterior à data do evento;
- O número de convidados deverá ser confirmado e pago nos
30 dias anteriores ao evento, conforme o contrato.
- Bebidas deverão ser pagas no próprio dia;
- Serão requeridos os detalhes de cartão de crédito para
garantir quaisquer elementos adicionais;

NÚMEROS MÍNIMOS
As condições e preços que constam nesta brochura são
aplicáveis a um grupo não inferior a 40 convidados adultos.
Caso os seus números sejam inferiores a 40, ser-lhe-á cobrado
um número mínimo de 40 convidados.

NÚMEROS MÁXIMOS
A nossa capacidade máxima é de 60 adultos. Se mais
convidados gostariam de participar na pós-festa, será aplicada
uma taxa de 10 euros por convidado (excluindo bebidas).

BEBIDAS
Toda a logística de bebidas é da responsabilidade da
Quinta dos Santos. Os requisitos mínimos de bar são os
nosssos vinhos e cerveja. Não aceitamos taxa de rolha.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

GRATIFICAÇÃO

Em caso de cancelamento pelo cliente, tal deverá ser comunicado
por escrito. O depósito de €500 pago, não é reembolsável.

A gratificação para nossa equipa não está incluída e fica ao seu
critério. Paga em dinheiro.
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Termos & Condições
PROVA DE MENU PARA CASAL

HORÁRIOS

O casal deverá seleccionar para prova: seis canapés, quatro entradas,
dois pratos principais e duas sobremesas.
As escolhas devem ser realizadas de acordo com o pacote de
casamento seleccionado. (** Quatro pratos principais caso o Pacote
Tesouro tenha sido seleccionado).
A prova de menu deverá ser reservada três meses antes do evento e
está sujeita à disponibilidade do nosso restaurante.
Não são realizadas provas de menu durante a época alta (Julho,
Agosto e Setembro).
A escolha dos pratos deverá ser a mesma para todos os convidados,
com a excepção dos convidados com alergias/restrições alimentares.

Os eventos têm uma duração de 8 horas, normalmente a partir
das 16:00 até as 00:00 da manhã. As horas adicionais serão
cobradas a €300 por hora.

MÚSICA E ENTRETENIMENTO
A nossa licença para eventos permite música ao ar livre até às
22:00 e música no interior, com portas fechadas, até às 01:00
da manhã. (**Som amplificado para ser mantido a um nível
razoável controlado pela gerência).

STAFF MENU
Menu para Staff / fornecedores, fotógrafos, videógrafos, músicos:
Selecção do Chef de Prato principal e sobremesa (água e
refrigerantes incluídos). €40 p.p.

RESTRIÇÕES ALIMENTARES
A Quinta dos Santos proporciona refeições adequadas a todos os
tipos
de
alergias/restrições
alimentares.
As
restrições
alimentares devem ser comunicadas no prazo de um mês antes
do evento.

ESTACIONÁRIO
A lista final de convidados e o plano de mesas deve ser
comunicado e confirmado 30 dias antes do evento, de acordo
com o pacote de casamento seleccionado.

FORNECEDORES EXTERNOS
Todos os serviços externos contratados e escolhidos pelo
cliente devem ser comunicados à Quinta dos Santos para
posterior aprovação. As montagens e o tempo de preparação
de fornecedores externos devem ser discutidos e confirmados
com a gerência da Quinta dos Santos.

DANOS E PERDAS
A Quinta dos Santos reserva-se o direito de ser compensada
por quaisquer danos ou perdas nos espaços atribuídos,
mobiliário, utensílios e equipamento resultantes da presença
dos seus convidados e/ou vendedores externos. A Quinta dos
Santos não será responsável pela guarda segura de quaisquer
artigos pertencentes aos convidados e/ou vendedores externos
durante e após o evento.

28

FOTOGRAFIA & STYLING
@CHARLOTTE_JANE_PHOTOGRAPHY
@LOUISEGOLDINGPHOTOGRAPHY
@WEDDINGSBYREBECCA
@VISUALSTORIESCO

