
ofertas gastronómicas de verão
Oferta especial de comidas e bebidas 

pensadas para os dias de Verão



JUNHO
Com o mês de junho chega o bom tempo a Portugal.  

Os dias longos convidam a jantares prolongados ao ar-livre. Desfrute do horário alargado do Garden 
Terrace, o nosso restaurante bistrô, localizado junto ao buraco 18 do campo de golfe.  

No dia 1 e 2 de junho junte-se a nós na celebração do Dia da Criança com o Brunch de Domingo  
e o programa de animação especial no Welly Kids Park

garden terrace 
junto ao campo de golfe

A partir de 14 de junho diariamente  
das 09h00 às 22h00 

Pratos do dia, tapas, cozinha informal 
nacional e internacional

grande escolha 
piso 1

De terça a sábado das 19h00 às 22h00 
Fine dining e cozinha de autor

eagle pool bar 
junto à piscina exterior

A partir do dia 29 de junho diariamente  
das 10h30 às 18h00 

Bebidas & snacks

wellington bar 
piso 1

Diariamente das 17h30 às 01h00 
Cocktail e vinho a copo 

Snacks e pratos leves



JULHO
Em julho vai encontrar uma programação especial no restaurante Grande Escolha onde poderá des-
frutar de menus de degustação de 4 ou 6 pratos. Deixe-se guiar pela seleção do nosso chef executivo 

Rui Fernandes e viva uma verdadeira experiência sensorial.

 
junto ao campo de golfe

Diariamente das 09h00 às 22h00 
Tapas, cozinha informal  
nacional e internacional

 
piso 1

De quinta a sábado das 19h00 às 22h00 
Fine dining e cozinha de autor

Menu de degustação 
Menu de 4 pratos – Preço: 35€ por pessoa  

(sem bebidas incluídas) 
Menu de 6 pratos – Preço: 45€ por pessoa  

(sem bebidas incluídas) 
Suplemento de bebidas: 10€ por pessoa  

(seleção Dolce CampoReal Lisboa)

 
junto à piscina exterior

Diariamente das 10h30 às 18h00 
Bebidas & snacks

 
piso 1

Diariamente das 17h30 às 01h00 
Cocktail e vinho a copo 

Snacks e pratos leves 

Wine tasting: a partir de 25 de Julho

 

Quintas das 19h00 às 20h00 
Gratuito

Música ao vivo: a partir de 19 de Julho

 

De domingo a quinta das 21h30 às 23h30 
Gratuito

7 de julho das 12h00 às 16h00. 
Preço: 35€ por pessoa. 

 

Gratuito para crianças até aos 12 anos. 

 

Animação infantil gratuita

Das 11h30 às 16h00
Preço: 16€ por pessoa com águas aromatizadas

Música ao vivo: a partir de 20 de Julho
Sexta e sábado das 21h30 às 23h30. 

Gratuito

Live barbecue



AGOSTO
Em agosto os dias são passados à beira da piscina. Faça uma pausa nos banhos de sol para uma prova 
de vinhos gratuita no Wellington Bar. Ao final do dia não deixe escapar os menus de degustação no 

restaurante G restaurante Manjapão,  
seguidos de sessões animadas de música ao vivo.

 
junto ao campo de golfe

Diariamente das 09h00 às 22h00 
 

 
piso 0

De quinta a sábado das 19h00 às 22h00 
Fine dining e cozinha de autor

Menu vínico - quinta 
Preço: 45€ por pessoa (bebidas incluídas)

Menu de degustação - sexta e sábado 
Menu de 4 pratos – Preço: 35€ por pessoa  

(sem bebidas incluídas) 
Menu de 6 pratos – Preço: 45€ por pessoa  

(sem bebidas incluídas) 
Suplemento de bebidas: 10€ por pessoa  

(seleção Dolce CampoReal Lisboa)

 
junto à piscina exterior

Diariamente das 10h30 às 18h00 - Bebidas e snacks 
Sexta das 21h30 às 23h30 – Só serviço de bebidas

 
Das 11h30 às 16h00  

Preço: 16€ por pessoa com águas aromatizadas

Live barbecue 
Sábado das 19h às 22h  

Preço: 28€ por pessoa com água e refrigerantes incluídos. 
Gratuito para crianças até aos 6 anos.  

Dos 7 aos 12 usufruem de 50% de desconto

Música ao Vivo 
Sexta e sábado das 21h30 às 23h30. Gratuito

 
piso 1

Diariamente das 17h30 às 01h00 
Cocktail e vinho a copo. Snacks e pratos leves

Wine tasting 
Quinta das 19h00 às 20h00. Gratuito

Música ao vivo 
De domingo a quinta das 21h30 às 23h30. Gratuito

 
piso 0

Domingo a sexta das 19h00 às 22h00. s

Preço: 28€ por pessoa com águas e refrigerantes  
incluídos. Gratuito para crianças até aos 12 anos.  

.

4 de agosto das 12h00 às 16h00. 
Preço: 35€ por pessoa.  

Gratuito para crianças até aos 12 anos.  
 Animação infantil gratuita

Tapas, cozinha informal 
nacional e internacional

Live barbecue



INFORMAÇÕES E RESERVAS
+351 261 960 900

CAMPOREAL.GUESTSERVICES@DOLCE.COM
WWW.DOLCECAMPOREAL.COM


