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PRÓXIMAS INICIATIVAS

08 de Junho, 5ª feira, pelas 18:30h
Lançamento de Livro

Por iniciativa do Consócio Dr. Filinto Elísio vai ter lugar, na Biblioteca, a apresentação do livro
“Esticar o Infinito até à Borda do Prato”, editado pela Rosa de Porcelana Editora e da autoria de
Rony Moreira.
A apresentação ficará a cargo dos escritores Filinto Elísio e José Luís Hopffer Almada.

21 de Junho, 4ª feira, pelas 19:30h
“A Ausência de Lutero em Portugal“
Por iniciativa do Consócio Senhor Embaixador João Diogo Nunes Barata, membro do Conselho Literário, vai realizar-se
uma conferência, por Frei Bento Domingues, sob o tema “A Ausência de Lutero em Portugal“.
A conferência constitui uma evocação dos acontecimentos que abalaram a Europa na sequência do acto simbólico que
marcou o início do movimento religioso e cultural na Cristandade e que ficou registado na História sob a designação de
Reforma. Foi a 31 de Outubro de 1517 que Martinho Lutero afixou nas portas da igreja de Wittenberg as suas 95 famosas
teses, que acabaram por conduzir a um cisma profundo e durável na Igreja de Roma.
Frei Bento Domingues é uma figura pública, sobejamente conhecida, agraciado com diversas condecorações e é Professor
em vários estabelecimentos de ensino e colaborador em alguns órgãos de comunicação social, nomeadamente no jornal “O
Público”.
A sessão será seguida de jantar ao preço de 30€ por pessoa.

29 de Junho, 5ª feira, pelas 20:30h
Jantar dos Santos Populares – Orquestra de Jazz “Lisbon Swingers”
Estimulados pelo êxito dos anos anteriores, vai realizar-se, novamente, um jantar no jardim, animado
pela orquestra de jazz “Lisbon Swingers”. A banda, com cerca de 20 elementos, está voltada para a
interpretação dos grandes temas de jazz, nomeadamente dos clássicos americanos da era do swing. Os
seus gostos são ecléticos mas procuram, frequentemente, aproximar-se do som típico de orquestras
conhecidas como as de Count Basie ou de Duke Ellington.
Caso se verifiquem condições meteorológicas adversas, o evento realizar-se-á no interior do Grémio Literário.
O preço do jantar é de 45€ por pessoa.

Solicitamos e agradecemos que V. Exa. proceda à marcação dos jantares, através:
do telefone 21 3475666 ou
do e-mail info@gremioliterario.pt.

REGALIAS DE SÓCIOS

ADMISSÕES

Foi recentemente estabelecido um protocolo com a
Pousada de Condeixa Coimbra que oferece, a todos os
sócios do Grémio Literário, e acompanhantes, um
desconto no alojamento de 25% nas tarifas praticadas
directamente ao público, e um desconto de 5% no preço
de “Carta” do restaurante.

No decurso do mês de Maio
foi admitido o seguinte novo sócio:

Dr. Mário Jorge Patricio Tomé

Rua Francisco Lemos, 43
3150-140 Condeixa-a-Nova
+351 239 944 025
info@pousadadecondeixa-coimbra.com

JARDIM

A partir do mês de Junho e durante os meses de Verão servimos no jardim, às quintas-feiras, almoços
com um menu composto por caldo verde, sardinhas assadas, salada, febras assadas, arroz doce, vinho e
sangria, pelo preço de 22,50€ por pessoa.
Venha desfrutar do simpático ambiente do jardim … e traga os seus convidados!

EMENTAS DE
JUNHO 2017
“Almoço no jardim”
* 5ªs feiras *

“Almoço do Grémio”

Caldo verde

Sopa caseira ou Salada

Sardinhas assadas
Febras assadas
Salada

Prato do dia
de Peixe ou de Carne

Arroz doce

Doce ou fruta
Um copo de vinho

Vinho e Sangria

Café

Café
22,50€ p.p

PRATOS DO DIA
ALMOÇOS

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

1/Junho

2/Junho

5/Junho

6/Junho

7/Junho

8/Junho

9/Junho

12/Junho

22,50€ p.p

As ementas podem sofrer alterações por
motivos imprevistos

Peixe

Cação de coentrada

Carne

Pato confitado com puré de cenoura

Peixe

Bacalhau à lagareiro

Carne

Barriga de porco assada com puré de brócolos

Peixe

Bacalhau gratinado

Carne

Coelho à caçador

Peixe

Açorda de gambas com ovas

Carne

Carne de porco à alentejana

Peixe

Polvo à lagareiro

Carne

Cabidela de galinha

Peixe

Estufado de feijão com lulas

Carne

Febras de porco assadas na brasa

Jardim

Caldo verde, sardinhas, salada e febras assadas na brasa

Peixe

Bacalhau à Narcisa

Carne

Pernil de porco com trigo sarraceno

Peixe

Bacalhau com natas e camarão

Carne

Strogonoff de perú com espargos

3ª Feira

13/Junho

Peixe
Carne

4ª Feira

5ª Feira

14/Junho

15/Junho

Peixe

Dourada braseada com legumes grelhados

Carne

Bochecha de porco com puré de batata e baunilha

Peixe
Carne

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

2ª Feira

3ª Feira

4ª Feira

5ª Feira

6ª Feira

16/Junho

19/Junho

20/Junho

21/Junho

22/Junho

23/Junho

26/Junho

27/Junho

28/Junho

29/Junho

30/Junho

Feriado

Feriado

Peixe

Bacalhau mediterrânico

Carne

Perna de borrego assada com batata e legumes

Peixe

Bacalhau à Bom Jesus

Carne

Plumas de porco com açorda de alho e picado algarvio

Peixe

Pataniscas de polvo com arroz de tomate

Carne

Lombinho de porco com estufado de castanha

Peixe

Caldeirada à fragateiro

Carne

Risotto de pato

Peixe

Filetes de pescada com arroz de coentros

Carne

Febras de porco assadas na brasa

Jardim

Caldo verde, sardinhas, salada e febras assadas na brasa

Peixe

Bacalhau confitado com legumes assados

Carne

Empadão de caça

Peixe

Lascas de bacalhau em massa folhada com grelos

Carne

Coxa de frango com juliana de legumes

Peixe

Lombinhos de pescada com molho de tomate e batata assada

Carne

Pato confitado com puré de cenoura e batata frita

Peixe

Robalo braseado com legumes glaceados

Carne

Magret de pato com puré de bola de aipo

Peixe

Arroz de polvo

Carne

Febras de porco assadas na brasa

Jardim

Caldo verde, sardinhas, salada e febras assadas na brasa

Peixe

Bacalhau à Zé do Pipo

Carne

Cachaço de porco com sêmola de milho

