Indicações e Observações
Todos os grupos devem ter uma pessoa responsável por receber o valor do Menu dos restantes convivas.
Se o cliente desejar desfrutar do nosso bar para rececionar os seus convidados poderá fazê-lo. No entanto as
bebidas serão cobradas no ato de entrega, a não ser que seja acordado o pagamento das mesmas no final do serviço.
Todas as bebidas dos menus estão incluídas desde o início da refeição, até ao café.
Uma das nossas salas tem uma capacidade de 60 lugares e outra de 80 lugares sentados.
Se desejar podemos providenciar a actuação de um DJ, com um custo adicional de 250,00€.
Se desejar Buffet de frutas, doces e queijos , o acréscimo será de 6,50€ por pessoa.
Também pode acrescentar aperitivos e digestivos por apenas 7,50€ por pessoa, que neste caso serão
servidos durante uma hora. Se desejar continuar, os mesmos serão cobrados a preço do restaurante.
O esquema da sala deve de ser definido com uma antecedência mínima de 24 horas.

Aperitivos e Digestivos: Martini Bianco, Rosso, Rosato, Dry, Favaios, Caipirinha, Gim Tonico.
Whisky Novo J&B, Cutty Sark, Famous Grous, Jameson, Baileys
Whisky Velho Ballantines, Longan, Chivas Regal
No caso de reservas para grupos superiores a 50 pessoa e se houverem desistências superiores a 15% do
total de convidados, será cobrado 50% do valor referente a cada uma das desistências.
Caso se trate de uma festa de aniversário com mais de 50 convidados, o Jockey Restaurante tem o prazer de
oferecer a refeição ao aniversariante.
Temos o prazer de oferecer a refeição às crianças com idade até aos 4 anos. As crianças com idade
compreendida entre 5 e 8 anos pagarão 50%. A partir dos 9 anos, todos os convivas pagam a totalidade do valor
acordado por pessoa.
Whisky Novo 40,00€ (garrafa)
Whisky Velho 50,00€ (garrafa)
Todas as reservas devem ser confirmadas por email, no qual conste o contacto do responsável pela reserva e
o número de convidados.

Jockey Restaurante
Horário
12:00 Horas as 16:00 Horas das 19:00 Horas as 24:00 Horas
Caso pretendam prolongar o horário, devem informar no ato da reserva
Rafael Afonso Telefone: 927104008/217957521/965542901
www.jockey.com.pt ou geral@jockey.com.pt
www.facebook.com/jockeyrestaurante

