


Celebre connosco a chegada do novo ano.

Este ano, experiencie a Passagem de Ano com charme e sofisticação.
No centro do Chiado, no coração de Lisboa, o ambiente caloroso e de expectativa deste

dia terá uma celebração imersiva e intemporal no Rocco.
Deixe-se contagiar por este espírito e traga a família e os amigos para saborear o nosso

menu festivo de Véspera de Ano Novo, criteriosamente planeado com
as melhores opções para festejar a chegada de 2022 de forma auspiciosa.



31 de dezembro 2021 | 19h30 - 01h00
MENU EXCLUSIVO PARA O EVENTO

Gastrobar & Ristorante

RÉVEILLON
JANTAR



Welcome Drink
Prosecco  |  Bellini  |  Aperol Spritz  |  Aged Negroni  |  Sumo de Laranja

Snacks
Ostras do Sado

Bife Tártaro Trufado

Antipasti
Creme de Sapateira, caviar Oscietra 

Primi Piatti
Risotto de Carabineiro e espargos verdes

Secondi Piatti
Bife “Rossini”,

Lombo de Novilho, puré trufado, cenouras baby glaceadas

Dolci
Tiramisù Clássico

Buffet de sobremesas tradicionais portuguesas e italianas

Café e seleção de Chás

Ano Novo
Flute de Champagne

Uva passa

Late Snack
Prego do Lombo

Croquetes de Novilho

RÉVEILLON
JANTAR

250€ por pessoa

ENTRETENIMENTO: DJ

Os preços incluem IVA à taxa legal em vigor.



Rocco – Ristorante



Rocco – Gastrobar



Reservas
Todas as reservas serão confirmadas após 
confirmação do pré-pagamento. Aceitamos 
pagamentos por cartão de crédito.

Cancelamentos
Não serão feitos reembolsos de quaisquer
pré-pagamentos de reservas canceladas 30 dias 
antes do evento.

Sala de Jantar
Mesas de 2, 4, 6 e 8 lugares disponíveis.
O restaurante reserva-se o direito de prestar 
informação sobre a distribuição das mesas e 
lugares da sala de refeição apenas no dia do 
evento. Os lugares serão atribuídos à medida 
que as reservas forem confirmadas.

Horários
Todos os eventos iniciarão nos horários comunicados.

Restrições alimentares
Por favor, informe-nos com antecedência se tiver 
alguma restrição alimentar, para que possamos 
adequar melhor a refeição às suas preferências/
necessidades. Embora façamos tudo o que está ao 
nosso alcance para acomodar os convidados com 
intolerâncias alimentares e alergias, não podemos 
garantir que os pratos sejam totalmente livres
de alergénios. Salientamos que este menu poderá 
sofrer alterações.

Crianças
Estará disponível um menu especial para crianças até 
5 anos (oferta).

Dress code
Casual chique recomendado.

Contactos
Rua Ivens nº 14, 1200-227 Lisboa
+351 210 543 168  .  rocco@rocco.pt   .  ROCCO.PT


