
MY CHRISTMAS GIFT



 MY CHRISTMAS GIFT 
A solução para a sua festa de Natal

Conheça as nossas sugestões inovadoras para presentes de Natal e para o jantar de Natal da sua empresa.

Este ano o Natal das empresas vai ser vivido de uma forma diferente. Com o objetivo de levar a casa dos seus colaboradores 
a alegria desta quadra e envolver as equipas num momento de interação virtual, apresentamos as nossas sugestões:

CHRISTMAS GOURMET BOX
Esta box inclui um jantar de Natal com entrada, prato principal, sobremesa e uma garrafa de vinho.  

 A GOURMET BOX conta com um jantar recheado de produtos frescos já confecionados.

CHRISTMAS GRAB & DO IT BOX
Esta box inclui iguarias pré-confecionadas.

A inovadora GRAB & DO IT BOX é composta por ingredientes frescos, pré-preparados, acompanhados 
das respetivas receitas, para serem confecionados no conforto do seu lar em família.

 
CHRISTMAS VIRTUAL TEAM BUILDING

Envolva os seus colaboradores através de um team building virtual.
O revolucionário CHRISTMAS VIRTUAL TEAM BUILDING, junta os ingredientes frescos do GRAB & DO IT BOX à receita 

em live streaming com o nosso Chef.

O objetivo é criar uma experiência “show-cook” com a participação do nosso Chef Executivo Bernardo Sousa 
Coutinho, que confecionará em direto o prato escolhido da GRAB & DO IT BOX, interagindo virtualmente com o seus  

colaboradores na segurança das suas casas.

Através desta experiência é possível a criação de atividades de grupo para aumentar a interação dos colaboradores, como por 
exemplo, um concurso de empratamento.
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     2 PAX: 92€     4 PAX: 176€     6 PAX: 258€

ENTRADAS
Terrina de faisão com creme de laranja e tomilho

ou
Camarão com maionese de lima

PRATO PRINCIPAL
Bacalhau em crosta de broa e coentros com batata a murro e grelos salteados

ou
Peito de perú recheado com castanhas, açafrão e jeropiga com arroz arábe e puré de maçã

SOBREMESA
Arroz doce
Rabanadas

Pêra bebeda
Salada de frutas

Garrafa de vinho

     1 PAX: 48€

NOTA: Iva incluido à taxa em vigor. Aquisição mínima de 10 boxes.
Oferta válida ao stock existente. O hotel reserva-se ao direito de trocar as iguarias e bebidas em caso de rutura de stock.
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 CHRISTMAS GOURMET BOX 
Escolha uma entrada, um prato principal e uma sobremesa

PREÇO



 CHRISTMAS GRAB & DO IT BOX 
Escolha a sua box de iguarias pré-confecionadas

NOTA: Iva incluido à taxa em vigor. Aquisição mínima de 10 boxes.
Oferta válida ao stock existente. O hotel reserva-se ao direito de trocar as iguarias e bebidas em caso de rutura de stock.

HOTEL DOM PEDRO LISBOA - 21 389 66 44 -  lisboa.fb@dompedro.com - www.dompedro.com

CHRISTMAS EVE BOX
Lombo de Bacalhau confitado em azeite e coentros 

Inclui: Receita do Chef para confeção e uma garrafa de vinho

     2 PAX: 49€     4 PAX: 73€     6 PAX: 102€     1 PAX: 29€PREÇO

DEAR CHRISTMAS BOX
Arroz de Polvo fumado

Inclui: Receita do Chef para confeção e uma garrafa de vinho

     2 PAX: 47€     4 PAX: 69€     6 PAX: 98€     1 PAX: 28€PREÇO

ALL SAINTS BOX
Risoto de açafrão ou de cogumelos

Inclui: Receita do Chef para confeção e uma garrafa de vinho

     2 PAX: 34€     4 PAX: 54€     6 PAX: 71€     1 PAX: 23€PREÇO

JINGLE BELL BOX
Perdiz estufada com cogumelos ou em escabeche

Inclui: Receita do Chef para confeção e uma garrafa de vinho

     2 PAX: 50€     4 PAX: 79€     6 PAX: 111€     1 PAX: 30€PREÇO



Queremos levar até si e à sua empresa uma experiência em grupo e ao vivo, em streaming,  
com o mesmo espírito de Natal dos outros anos!

 

ESTES SÃO OS NOVOS INGREDIENTES: 

. Juntar um grupo de colaboradores 
. Adicionar uma CHRISTMAS GRAB & DO IT BOX

. Acompanhar a receita passo a passo, em directo com o nosso Chef Executivo

DURAÇÃO: 1h30 

HOTEL DOM PEDRO LISBOA - 21 389 66 44 -  lisboa.fb@dompedro.com - www.dompedro.com

 CHRISTMAS VIRTUAL TEAM BUILDING 
Mantenha a sua equipa junta, motivada e feliz

          565€PREÇO POR GRUPO

NOTA: Iva incluido à taxa em vigor. 
Este valor não inclui audiovisuais nem valor da box.



ESCOLHA A SUA BEBIDA FAVORITA

Gin Gordons  |  Vinho do Porto  |  Absolut Vodka

O valor do voucher pode ser descontado em qualquer hotel, restaurante ou campo de golf do grupo 
Dom Pedro em Portugal - Algarve, Lisboa e Madeira.

     VOUCHER 100€     VOUCHER 55€      VOUCHER 150€      VOUCHER 200€
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 DRINK LOVERS 
Adicione mais produtos à sua box

 GIFT VOUCHER 
O presente ideal, uma experiência única

     2 PAX: 8€     4 PAX: 16€     6 PAX: 30€     1 PAX: 5€PREÇO

NOTA: Iva incluido à taxa em vigor. 



. Opção de Recolha - Pick up point: Hotel Dom Pedro Lisboa, Av. Eng. Duarte Pacheco 24 1070-110 Lisboa.
  Opção de Entrega em casa - €4,50 /por entrega (Iva incluido).
  Disponível para entrega num raio de 20 km a partir de Lisboa.

. As encomendas deverão ser feitas até 4 dias úteis antes da data do evento.
  Todas as moradas de entrega, devem ser informadas até 3 dias úteis da data prevista.

. Condições de pagamento do MY CHRISTMAS GIFT é de 50% na adjudicação e os restantes 50% antes da data de entrega.

. As escolhas das iguarias deverão ser iguais para todo o grupo. 
  Caso existam restrições alimentares, por favor informar de acordo. Alguns dos nossos pratos podem conter substâncias 
  causadoras de alergias ou intolerâncias,  caso tenha dúvidas, por favor consulte a nossa equipa.

Fale connosco

1. 
Escolha a sua BOX

2. 
Entregamos em casa dos seus  
colaboradores ou recolha no pick 
up point, no dia e hora marcados.

3. 
Desfrute da sua BOX

4. 
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 COMO FUNCIONA 
Apenas em 4 passos

 INFORMAÇÕES GERAIS
Entregas . Prazos de encomenda . Condições de pagamento . Outros



BOAS FESTAS


