HISTORIAL
0 Novo Edmundo tern as suas portas
abertas desde 1964.
Comecou por ser uma taberna que se
chamava "O Café do Vale".
Nesta altura já era uma casa
emblemática, por ser um espaço
grande e foi um dos primeiros sítios a
ter TV, onde os Pontinhenses vinham
ver televisão. Organizavam-se bailes
regularmente e dispunha de um
salão de jogos no piso inferior.
Desde então tem passado por sucessivas gerências, até ao ano de 1994 em
que chegaram à Pontinha 3 jovens
dinâmicos de origem Beirã, cheios de
vontade de trabalhar e bem servir.
Todo o espaço foi remodelado e adaptado ao Serviço do Restaurante para
proporcionar um ambiente agradável e
acolhedor. Tentamos ter presente a
melhor relação qualidade/preço.
O Restaurante tem capacidade para
135 pessoas divididas por 3 salas.
Os funcionários são simpáticos e
prestáveis ou não fosse o nosso slogan
"Simplicidade e Simpatia".
Desde 1994 que nos especializámos
em grelhados, peixe, carne e mariscos
e outros pitéus que o nosso cozinheiro
faz com muito gosto e dedicação.
Os doces são todos feitos na casa.
O nosso restaurante já tem uma
clientela, já bastante fidelizada e
quando fazem anos não faltam. Talvez
sejamos uma das casas em Lisboa
onde se celebram mais aniversários e
onde todos as dias se ouvem cantar os
parabéns.
Os preços constantes da presente lista
podem ser alterados sem aviso prévio.
Iva incluido à taxa em vigor.
Temos livro de reclamações.

www.novoedmundo.com
Horário: 12:00 às 15:30 e das 19:00 às 23:00

J. DIAS RIBEIRO & MATIAS, LDA.
Rua S. Simão, 3C, - 1675-072 Pontinha
Tel. 21 479 40 87 - 93 050 41 61
Contribuinte: 500 784 680

EMENTA 1

EMENTA 2

1º PRATO: Bacalhau c/ Natas gratinado
2ª PRATO: Naco na Pedra (acompanhamentos: batata frita, arroz,

1º PRATO: Arroz de Polvo c/ Gambas
2ª PRATO: Picanha Fatiada Grelhada c/ abacaxi

BEBIDAS
1 SOBREMESA À ESCOLHA
E CAFÉ

BEBIDAS
1 SOBREMESA À ESCOLHA
E CAFÉ

ENTRADAS: pão, manteiga, queijo alentejano, presunto e
azeitonas

feijão preto e couve salteada)

25,00 €

(acompanhamentos: batata frita, arroz, feijão preto e couve salteada)

27,00 €

Normas para os menús de 1 a 3

EMENTA 3

ENTRADAS: camarão cozido (100g /pessoa), pão,
manteiga, queijo alentejano, azeitonas e presunto
Churrasco Misto de Porco Preto com Picanha

(acompanhamentos: batata frita, arroz, feijão preto e couve salteada)

BEBIDAS
1 SOBREMESA À ESCOLHA
E CAFÉ

ENTRADAS: pão, manteiga, queijo alentejano, presunto
e gambas à Guilho, azeitonas

30,00 €

• BEBIDAS INCLUÍDAS: vinho alentejano
“Trinca Bolotas”, sangria, refrigerantes,
águas, cerveja a copo. Bebidas alcoólicas
têm como média geral por pessoa a
quantidade 0,75 Litros.

• A escolha do menu tem que ser feita com
antecedência mínima de 24 horas.

• Nos menus que têm incluido: prato de
peixe e prato de came, estes são servidos
sequencialmente.

• Só é permitido consumir bebidas adquiridas
no estabelecimento.

• Todas as pessoas do grupo têm de optar
pelo mesmo menu.

• SOBREMESAS: (inclui 1 por pessoa à
escolha): Leite creme, mousse de chocolate,
mousse de manga, baba de camelo, salada
de frutas ou gelado Vienetta.

• Crianças até aos 4 anos não pagam, dos 5
anos aos 9 anos pagam 50%. Reserva-se o
direito de pedir a identificação das mesmas
para confirmação da idade.

• Mínimo de pessoas para estas ementas é
de 10 pessoas.

• I.V.A. incluído à taxa legal. Temos Livro de
Reclamações.

