Venha com o Clube PT – Zona Norte festejar o Magusto,
no próximo dia 9 de Novembro de 2019 e traga os seus familiares e amigos.

NO RESTAURANTE LUSOVENEZOLANO
COM JANTAR BUFFET, MÚSICA AO VIVO, CASTANHAS E JEROPIGA
INSCREVA-SE JÁ!!
PROGRAMA:

20H00 – Ponto de encontro na entrada do Restaurante LusoVenezolano
Rua da Venezuela, 4501-913 Nogueira da Regedoura
20h15 – Jantar Buffet:

Entradas:
Saladas variadas, morcela com broa, espelho de charcutarias, bola de carne, rojõesinhos, alheira de barroso, rissóis,
croquetes, bolinhos de bacalhau, azeitonas e moelas, etc .
Pratos:
Bacalhau à Braga
Filetes de Pescada
Vitelinha Assada no forno
Rojões a moda do Minho com Papas
Bifinhos de Picanha na Brasa
Acompanhado de:
Sangria, vinho verde e maduro tinto e branco, águas e refrigerantes
BUFFET de Sobremesas:
Tarte gelada de Bolacha, pudim francês, tarte de amêndoa, mousse de chocolate, cheese cake, delicia de café, rolo de
laranja, lambe lambe de chocolate e frutas laminadas
Café
MÚSICA AO VIVO
23h30 – Castanhas e Jeropiga

PREÇOS:
Sócios Clube PT
(efetivos/auxiliares/praticantes)

Crianças dos 4 aos 10 anos

ADULTOS

6,25 €

17,50 €
21,50 €
22,50 €

Funcionários PT no ativo
Não Sócios Clube PT

11,25 €

Nota: As crianças até 3 anos (inclusive) não pagam
INSCRIÇÕES LIMITADAS
DATA LIMITES DE INSCRIÇÕES:

5 de novembro de 2019

INSCRIÇÕES e PAGAMENTO:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168/9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt indicando:
Nome completo, número de sócio (número de funcionário), nome dos acompanhantes, idade das crianças e contacto móvel.

PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições-5 de NOVEMBRO):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o nib: 003520660008486913035
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt

