
Lista de Preços  Price list 

Sala de Provas | Tasting Room
Provas de vinho | Wine tastings 
Branco da Casa | House White 5cl €2,50
Tinto da Casa | House Red 5cl €2,50
Rabo da Rainha branco | Rabo da Rainha white 5cl €3,00
Rabo da Rainha rose | Rabo da Rainha rose 5cl €3,00
Rabo da Rainha tinto | Rabo da Rainha red 5cl €3,00
Unicórnio Graúdo Branco de curtimenta | Skin fermented white 5cl €4,00
Reserva tinto 2017 | Reserva Red 2017 5cl €4,00

Prova 3 vinhos - escolha livre* | Tasting of 3 wines – free selection* 3x5cl €5,00
Prova 5 vinhos - escolha livre* | Tasting of 5 wines – free selection* 5x5cl €7,50
Prova 7 vinhos - escolha livre* | Tasting of 7 wines – free selection* 7x5cl €10,00

*Prova gratuita na compra de vinho em valor superior a €30,00 (oferta válida por pessoa). Preços com IVA incluído à 
taxa legal em vigor. O vinho comprado na loja não pode ser aberto e consumido no local. | The tasting is free when 
you buy wine for €30,00 or more in our shop (offer valid per person). Prices include VAT. Wine bought in our shop 
must not be opened and consumed in the tasting room. The Portuguese version of this menu is the legally binding text.

Bebidas não alcoólicas | Non alcoholic drinks
Água da torneira | Tap water 50cl €0,00
Sumo | Fruit juice 20cl €2,00

Petiscos – Snacks
Azeitonas & palitos de pão €2,50
Queijo curado Azeitão Ovelha 110g €5,00
Queijo amanteigado DOP Azeitão Cabra 100g €6,00
Queijo amanteigado Monte da Vinha Ovelha 120g €6,00
Chouriço Porco Ibérico 75g €5,00
Presunto curado Origem Portugal 75g €6,00

Por favor visite a nossa página web www.adegabelem.com ou fale connosco para saber mais sobre a venda direta de 
vinhos, eventos, visitas a adega, e cursos de vinho. Enviamos para todo o país e alguns países estrangeiros. | Visit us at 
www.adegabelem.com or talk to us to know more about direct wine sales, events, cellar tours and wine classes.

Valido / Valid 25/05/2020 – Menu e preços sujeitos a alterações | Menu and prices may change. 

Moreira & Picard - Adega Belém lda. - NIPC 515037524 - Trav Paulo Jorge 8-9, PT1300-444 Belém


