
Espaços



Restaurante

Com grandes janelas para a vegetação circundante, o restaurante encontra-se
aberto ao público durante todo o ano, ao almoço e jantar. Utilizado também
para variados eventos com menus especiais, tem capacidade para 88 pessoas
(incluindo o espaço interior e esplanada). O restaurante tem uma cozinha
internacional com inspiração na culinária portuguesa. Nele poderá também
degustar vinhos das diversas regiões do país

Área Total de 129m2 Capacidade máxima de 88
pessoas - dependendo da configuração do
evento, a capacidade será ajustada. 

Sugestões
Salão Principal com capacidade para 60 pessoas sem buffet no espaço

Salão Principal com buffet no espaço, capacidade máxima de 35
pessoas em mesa única com formato em L 

Salão Principal com Sala Oval, capacidade máxima de 70 pessoas sem
buffet 

Salão Principal com Sala Oval e terraço fechado, capacidade máxima de
85 pessoas sem buffet. Com buffet a capacidade reduz para metade 



Disposição em Banquete

Disposição em Escola



“Na Lawrence o jantar prolongou-se até ás oito
horas, com luzes;- e o Alencar falou sempre. Tinha
esquecido nesse dia as desilusões da vida, todos os
rancores literários, estava numa veia excelente" 

 
Eça de Queiroz, Os maias, 1888

“Na Lawrence o jantar prolongou-se até ás oito
horas, com luzes;- e o Alencar falou sempre. Tinha
esquecido nesse dia as desilusões da vida, todos os
rancores literários, estava numa veia excelente" 

 
Eça de Queiroz, Os maias, 1888





Sala dos Cavaleiros 

Uma sala com acesso direto ao Terraço Floresta, onde podem
ser servidos welcome drinks, coffee breaks, entre outros.
Dependendo da configuração do evento, a capacidade máxima
do espaço é variável. 

Sugestões 

Mesa única sem buffet, capacidade de 42 pessoas

Mesa única com buffet, capacidade máxima de 30 pessoas

Mesas individuais com buffet, capacidade máxima de 20 pessoas

Mesa em "U", capacidade máxima de 20 pessoas

Mesa em escola, capacidade máxima de 24 pessoas 

Plateia sem mesa de coffee break, capacidade máxima de 50 pessoas



Disposição em Escola

Disposição em Banquete



Sala das Riscas

Um espaço privado, no restaurante, com uma decoração
única e com capacidade para até 10 pessoas. 



Terraço Floresta

Um espaço ao ar livre, rodeado pela natureza e magia da serra
de Sintra. Tem capacidade para 30 pessoas com mesa única.



"Há um prazer na floresta sem trilhas, Há um êxtase
na costa solitária, Há sociedade, onde ninguém se
intromete, Pelo fundo do mar, e música em seu
rugido: Amo não menos o Homem, mas mais a
Natureza, Destas nossas entrevistas, nas quais eu
roubo De tudo que posso ser, ou ter sido antes,
Para se misturar com o Universo e sentir O que eu
nunca posso expressar, mas não posso esconder
totalmente."

 Lord Byron, Childe Harold's Pilgrimage, 1812-1818



MESA EM "L"ÁREA ESCOLA BANQUETE

SALA DOS 
CAVALEIROS

RESTAURANTE

SALA DAS 
RISCAS

SALA 
OVAL

TERRAÇO
FLORESTA

PLATEIA

71m2 - 24 pessoas 50 pessoas 40 pessoas

59,40m2

C/Buffet:
35 pessoas

S/Buffet:
60 pessoas

20 pessoas 40 pessoas 30 pessoas

19m2 - 4 pessoas 10 pessoas 7 pessoas

16,30m2 - 4 pessoas 10 pessoas 9 pessoas

TERRAÇO
RESTAURANTE

80m2 40 pessoas 12 pessoas 40 pessoas 30 pessoas

38,10m2 - 6 pessoas 12 pessoas 18 pessoas

AS CAPACIDADES APRESENTADAS DEPENDEM DA DECORAÇÃO DO ESPAÇO,
ALÉM DOS FORMATOS, DISPOSIÇÕES E DIMENSÕES DAS MESAS PRETENDIDAS


