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11° Torneio « Papa Allex » 
Sabàdo 6 de maio de 2017 

 

 
Restauração 

 
 
. Nós oferecemos um « menu » a 7€ incluindo : 
 

o Escolha 2 salsichas ou 2 salsichas picantes ou 1 bife ou 1 Hamburger ou 
6 Nuggets ou carne tipo « Kebbab » 

o 1 recipiente de batata frita 
o 1 peça de pão  
o 1 bebida à escolha (Cola, sumos, água, cerveja) 
o 1 sobremesa (Gelado tipo « Mister Freeze », fruta, panquecas, 

compota, fatia de bolo / sujeito a disponibilidade) 
 
- Estes pratos também estarão disponíveis separadamente. 
 
- No nosso clube você também poderão encontrar : café, chá, fatias de bolos, panquecas, 
barras chocolatadas, gelado (tipo Mister Freeze, Cornetto, ...) ... 
 
- Os preços vão de 0,50€ a 7€, no máximo. 
 
- Deverão primeiro passar pela caixa, que se encontra na entrada do clube para comprar 
senhas "nonnaie SGS Rugby" ou então "ticket repas" para comer na praça do restaurante. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Reserva do menu 
Sábado 6 de Maio de 2017 

 
 
Devolver este formulário antes do 30 de Março de 2017 para reservar a sua refeição. Se a 
quantidade for muito elevada, agradecemos uma transferência bancária junto da sua 
encomenda/reserva. Se for o caso, combinamos os promenores dessa transferancia à 
posterior. 
 
Numero total de refeições =   ………… x 7€ =   …………,00 € 
 
Especificar a quantidade dos alimentos pretendidos para o menu : 
 
Nº de bife =      Nº de Coca cola  =  
Nº de Salsicha =    Nº de Fanta   = 
Nº de Salsicha picante =   Nº d’Orangina = 
Nº de Hamburguer =   Nº d’Agua mineral = 
Nº de Nuggets =   Nº d’Agua gazosa = 
Nº de Kebbab =   Nº Ice Tea  = 

   Nº Cerveja  = 
   Nº Vinho tinto = 
   Nº Vinho branco = 
 

Clube :  
Nome do responsável da encomenda : 
Assinatura : 
 

 


