
As visitas privadas à exposição Meet Vincent van Gogh, depois do seu horário de funcionamento ao 
público, são uma oportunidade perfeita e exclusiva para envolver clientes ou recompensar colaboradores 
com uma noite VIP, fazer um lançamento de produto ou celebrar uma data especial da sua empresa.



COCKTAIL A COCKTAIL B

50 - 100 pax 50,00 € p.pax 60,00 € p.pax Inclui Bilhete
para a 

Exposição101 – 300 pax 45,00 € p.pax 55,00 € p.pax

Duração 1h30 + 25% do valor p.pax

Experiências Catering

Cocktail A (1 hora)

Espumante
Sumo de citrinos
Águas 

. Bombons “Van Gogh”

. Amêndoas torradas com flor de sal

Cocktail B (1 hora)

Espumante
Sumo de citrinos
Águas
Cocktail “Amendoeira em Flor”

. Lollipop de foie gras com sementes de 
girassol
. Showcooking de chocolate
(degustação com pinceladas de 
chocolate)

85% do total é sujeito a IVA a 13%

15% do total é sujeito a IVA a 23%



COCKTAIL C COCKTAIL D

50 - 100 pax 75,00 € p.pax 85,00 € p.pax Inclui Bilhete
para a 

Exposição101 – 300 pax 70,00 € p.pax 80,00 € p.pax

Duração 1h30 + 25% do valor p.pax

Experiências Catering

85% do total é sujeito a IVA a 13%

15% do total é sujeito a IVA a 23%

Cocktail C (1 hora)

Espumante 
Porto tónico 
Sumo
Águas

. Cartucho com chouquetes diversos
OU

. Pipocas de alho francês 

. Blinis de salmão com esferificação de 
manga 
. Pani puri de frango com maçã 

. Tarteletes de limão merengada

. Showcooking de pétalas de girassol com 
cobertura de chocolate 
. Três texturas de tangerina 

Cocktail D (1 hora)

Espumante 
Porto tónico 
Sumo
Águas

. Ceviche de atum dos açores com puré 
de abacate e lima
. Tarteletes de pato fumado com mirtilo
. Endívia com roquefort e nozes
. Mesa de queijos portugueses com 
selecção de pães, tostas, uvas, compotas 
e frutos secos

. Tela Floral de pistachio
OU
. Bolo comemorativo a pintar ao momento



CONDIÇÕES

Os valores apresentados nesta proposta incluem:

. F&B conforme descrito (tipo de serviço em função do 

menu escolhido e da área de apoio disponível)

. Material de hotelaria necessário

. Empregados de mesa

. Serviços de cozinha e copa

Os valores apresentados não incluem:

. IVA (à taxa legal em vigor à data do evento)

- Nos valores dos Menus, o IVA é aplicado da 

seguinte forma:

85% do total é sujeito a IVA a 13%

15% do total é sujeito a IVA a 23%

- Os restantes itens são sujeitos a IVA a 23%

Deadline:

A definição do menu deverá ser comunicada por

escrito até 15 dias úteis antes da data do evento. O 

número de convidados deverá ser comunicado por

escrito até 10 dias antes do evento - este número

serve de referência para a faturação do evento. Se o 
número de convidados diminuir em mais de 5% o valor 

do menu será revisto.

Local do Evento

A alteração de local por parte do cliente, após o 

orçamento inicialmente proposto, poderá resultar num

ajuste ao menu e respectivo valor, bem como outras

alterações inerentes às características do espaço.

A Casa do Marquês não se responsabiliza por

quasiquer bens ou materiais deixados no local do 

evento por parte dos clientes e/ou os seus
convidados.

Condições pagamento

Catering / Decoração / AV’s:

- 30% na Adjudicação

- 20% até 30 dias antes do evento

- Restantes 50% até 10 dias antes do evento

. Nos pagamentos realizados por cartão de crédito, 

os encargos bancários são da responsabilidade do 

cliente.

. Em caso de não pagamento a Casa do Marquês

reserva-se ao directo de não realizar o serviço.

Cancelamento do evento

Qualquer valor recebido pela Casa do Marquês não 

é reembolsável e será utilizado para cobrir eventuais 

montantes em falta, incluindo despesas resultantes do 

cancelamento.

Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se 

for impedida de cumprir as obrigações assumidas no 

contrato por caso quer não lhe seja imputável, 
fortuito ou de força maior, imprevisto ou inevitável, 

nomeadamente, entre outros, fenómenos naturais e 

greves ou outros conflitos colectivos de trabalho. 

A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior

deverá comunicar e justificar tais situações à outra

parte, bem como informar o prazo previsível para 

restabelecer a situação.

Obs.

. Ao efectuar o pagamento da adjudicação está
a aceitar as condições constantes nesta proposta.

. Imagens não contratuais, meramente ilustrativas.

Para mais informações e disponibilidade: 
Tel.: +351 217 512 393
E-mail: meetvangogh@casadomarques.pt
www.casadomarques.pt
Av. Severiano Falcão n. 17
2685-380 Prior Velho


