
 

VOUCHERS DE OFERTA  
TERMOS E CONDIÇÕES 
 
GIFT VOUCHERS  
TERMS AND CONDITIONS 

Belcanto 

 

Voucher de Oferta Belcanto – Menu Evolução, Menu dos Clássicos, Menu Mesa do 

Chef   

A marcação está sujeita à disponibilidade do restaurante Belcanto. O voucher não 

é válido para os dias 14 de Fevereiro e 31 de Dezembro.  No momento da reserva, 

por favor indique o código do voucher. Cada voucher é válido para duas pessoas, 

para uma única utilização, e inclui, por pessoa: couvert, um menu de degustação e 

uma selecção de vinhos escolhida pelo escanção do Belcanto, água e café ou chá.  

 

No dia da marcação, é obrigatória a apresentação do voucher impresso ou no 

telemóvel. A reserva poderá ser alterada ou cancelada contactando o restaurante. 

Na comunicação da alteração/cancelamento, deverá ser indicado o código do 

voucher e os dados da marcação. Em caso de não-comparência ou de 

cancelamento com menos de 24 horas de antecedência, o voucher será 

considerado utilizado. No caso de não-utilização ou perda, o beneficiário não 

poderá exigir qualquer compensação ou usufruto do mesmo. Os vouchers de oferta 

não são remíveis por dinheiro, não são reembolsáveis e têm a validade de um ano a 

contar da data inscrita no voucher. Após o término da sua validade, o voucher fica 

inutilizável.  

 

 

Belcanto Gift Voucher – Evolution Menu, Classics Menu, Chef’s Table Menu 

Reservation is subject to Belcanto’s availability. Belcanto gift vouchers are not valid for 

the 14th of February or the 31st of December. When making the reservation, please 

indicate the voucher code. Each voucher is valid for two people, for a single 

transaction, and includes, per person: the bread service, the tasting menu and a 

selection of wines chosen by Belcanto’s sommelier, water and espresso or tea/infusion.  

 

On the chosen date, the voucher must be presented in either its printed or digital 

version (on the mobile phone). The reservation date may be changed or cancelled 

by contacting the restaurant.  

When contacting the restaurant for this purpose, please indicate the voucher code 

and the reservation details. In the event of a no-show or cancellation with less than 24 

hours’ notice, the voucher will be considered used. In case the voucher is not used or 

is lost, the holder cannot claim any compensation or any other right associated with 

the voucher. Gift vouchers are not redeemable for cash and are valid for a year from 

the date written on the voucher. After the expiry date, the voucher can no longer be 

used. 



 

Encanto 

 

Voucher de Oferta Encanto 

A marcação está sujeita à disponibilidade do restaurante Encanto. O voucher não é 

válido para os dias 14 de Fevereiro e 31 de Dezembro.  No momento da reserva, por 

favor indique o código do voucher. Cada voucher é válido para duas pessoas, para 

uma única utilização, e inclui, por pessoa: um menu de degustação e uma selecção 

de vinhos escolhida pelo escanção do Encanto, água e café ou chá.  

 

No dia da marcação, é obrigatória a apresentação do voucher impresso ou no 

telemóvel. A reserva poderá ser alterada ou cancelada contactando o restaurante. 

Na comunicação da alteração/cancelamento, deverá ser indicado o código do 

voucher e os dados da marcação. Em caso de não-comparência ou de 

cancelamento com menos de 24 horas de antecedência, o voucher será 

considerado utilizado. No caso de não-utilização ou perda, o beneficiário não 

poderá exigir qualquer compensação ou usufruto do mesmo. Os vouchers de oferta 

não são remíveis por dinheiro, não são reembolsáveis e têm a validade de um ano a 

contar da data inscrita no voucher. Após o término da sua validade, o voucher fica 

inutilizável.  

 

 

Encanto Gift Voucher 

Reservation is subject to Encanto’s availability. Encanto gift vouchers are not valid for 

the 14th of February or the 31st of December. When making the reservation, please 

indicate the voucher code. Each voucher is valid for two people, for a single 

transaction, and includes, per person: the tasting menu and a selection of wines 

chosen by Encanto’s sommelier, water and espresso or tea/infusion.  

 

On the chosen date, the voucher must be presented in either its printed or digital 

version (on the mobile phone). The reservation date may be changed or cancelled 

by contacting the restaurant.  

When contacting the restaurant for this purpose, please indicate the voucher code 

and the reservation details. In the event of a no-show or cancellation with less than 24 

hours’ notice, the voucher will be considered used. In case the voucher is not used or 

is lost, the holder cannot claim any compensation or any other right associated with 

the voucher. Gift vouchers are not redeemable for cash and are valid for a year from 

the date written on the voucher. After the expiry date, the voucher can no longer be 

used. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mini Bar 

Voucher de Oferta Mini Bar – Menu Ribalta 

A marcação está sujeita à disponibilidade do restaurante Mini Bar. O voucher não é 

válido para os dias 14 de Fevereiro e 31 de Dezembro.  No momento da reserva, por 

favor indique o código do voucher. Cada voucher é válido para duas pessoas, para 

uma única utilização, e inclui, por pessoa: uma bebida de boas-vindas, um menu de 

degustação, uma bebida sugerida pelo restaurante, água e café.  

 

No dia da marcação, é obrigatória a apresentação do voucher voucher impresso ou 

no telemóvel. A reserva poderá ser alterada ou cancelada contactando o 

restaurante. Na comunicação da alteração/cancelamento deverá ser indicado o 

código do voucher e os dados da marcação. Em caso de não-comparência ou de 

cancelamento com menos de 24 horas de antecedência, o voucher será 

considerado utilizado. No caso de não-utilização ou perda, o beneficiário não 

poderá exigir qualquer compensação ou usufruto do mesmo. Os vouchers de oferta 

não são remíveis por dinheiro, não são reembolsáveis e têm a validade de um ano a 

contar da data inscrita no voucher. Após o término da sua validade, o voucher fica 

inutilizável. 

 

 

Mini Bar Gift Voucher – Limelight Menu  

The reservation is subject to the Mini Bar’s availability. The gift voucher is not valid for 

the 14th of February or the 31st of December. When making the reservation, please 

indicate the voucher code. Each voucher is valid for two people, for a single 

transaction, and includes, per person: a welcome drink, the tasting menu, a drink 

suggested by the restaurant, water and espresso.  

 

On the chosen date, the voucher must be presented in either its printed or digital 

version (on the mobile phone). The reservation date may be changed or cancelled 

by contacting the restaurant.  

When contacting the restaurant for this purpose, please indicate the voucher code 

and the reservation details. In the event of a no-show or cancellation with less than 24 

hours’ notice, the voucher will be considered used. In case the voucher is not used or 

is lost, the holder cannot claim any compensation or any other right associated with 

the voucher. Gift vouchers are not redeemable for cash and are valid for a year from 

the date written on the voucher. After the expiry date, the voucher can no longer be 

used. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bairro do Avillez 

 

Voucher de Oferta Páteo 

A marcação está sujeita à disponibilidade do restaurante Páteo. O voucher não é 

válido para os dias 14 de Fevereiro e 31 de Dezembro.  No momento da reserva, por 

favor indique o código do voucher. Cada voucher é válido para duas pessoas, para 

uma única utilização, e inclui, por pessoa: couvert, a escolha de uma entrada*, de 

um prato principal* e de uma sobremesa, uma bebida (copo de vinho JA, cerveja 

ou refrigerante), água e café.  

*Excepto pratos com Carabineiro, Lavagante e Lagosta. 

 

No dia da marcação, é obrigatória a apresentação do voucher impresso ou no 

telemóvel. A reserva poderá ser alterada ou cancelada contactando o restaurante. 

Na comunicação da alteração/cancelamento, deverá ser indicado o código do 

voucher e os dados da marcação. Em caso de não-comparência voucher será 

considerado utilizado. No caso de não-utilização ou perda, o beneficiário não 

poderá exigir qualquer compensação ou usufruto do mesmo. Os vouchers de oferta 

não são remíveis por dinheiro, não são reembolsáveis e têm a validade de um ano a 

contar da data inscrita no voucher. Após o término da sua validade, o voucher fica 

inutilizável. 

Páteo Gift Voucher  

The reservation is subject to the Páteo’s availability. The gift voucher is not valid for the 

14th of February or the 31st of December. When making the reservation, please 

indicate the voucher code. Each voucher is valid for two people, for a single 

transaction, and includes, per person: bread service, choice of starter*, main course*, 

dessert, and drink (glass of JA wine, beer or soft drink), water and espresso.  

*Except dishes with Portuguese Lobster, Blue Lobster and Giant Red Shrimp. 

 

On the chosen date, the voucher must be presented in either its printed or digital 

version (on the mobile phone). The reservation date may be changed or cancelled 

by contacting the restaurant.  

When contacting the restaurant for this purpose, please indicate the voucher code 

and the reservation details. In the event of a no-show or cancellation with less than 24 

hours’ notice, the voucher will be considered used. In case the voucher is not used or 

is lost, the holder cannot claim any compensation or any other right associated with 

the voucher. Gift vouchers are not redeemable for cash and are valid for a year from 

the date written on the voucher. After the expiry date, the voucher can no longer be 

used. 

 

 

 

 



 

Voucher de Oferta Taberna 

A marcação está sujeita à disponibilidade do restaurante Taberna. O voucher não é 

válido para os dias 14 de Fevereiro e 31 de Dezembro.  No momento da reserva, por 

favor indique o código do voucher. Cada voucher é válido para duas pessoas, para 

uma única utilização, e inclui, por pessoa: a escolha de um dos Petiscos e Salgados 

ou de uma entrada de Marisco (excepto mariscos a peso/ao kg), de um Bolo do 

Caco ou de um dos Pequenos Pratos e Grelhados e de uma sobremesa. Inclui 

também uma bebida (copo de vinho JA, cerveja ou refrigerante), água e café.  

 

No dia da marcação, é obrigatória a apresentação do voucher impresso ou no 

telemóvel. A reserva poderá ser alterada ou cancelada contactando o restaurante. 

Na comunicação da alteração/cancelamento, deverá ser indicado o código do 

voucher e os dados da marcação. Em caso de não-comparência voucher será 

considerado utilizado. No caso de não-utilização ou perda, o beneficiário não 

poderá exigir qualquer compensação ou usufruto do mesmo. Os vouchers de oferta 

não são remíveis por dinheiro, não são reembolsáveis e têm a validade de um ano a 

contar da data inscrita no voucher. Após o término da sua validade, o voucher fica 

inutilizável. 

Taberna Gift Voucher  

The reservation is subject to the Taberna’s availability. The gift voucher is not valid for 

the 14th of February or the 31st of December. When making the reservation, please 

indicate the voucher code. Each voucher is valid for two people, for a single 

transaction, and includes, per person: a starter choice from either Snacks and 

Appetizers or Seafood (except seafood per kg options), a main course choice from 

either Made with Bolo do Caco Bread or Small and Grilled Dishes, and a dessert choice. 

It also includes a drink (glass of JA wine, beer or soft drink), water and espresso.  

 

On the chosen date, the voucher must be presented in either its printed or digital 

version (on the mobile phone). The reservation date may be changed or cancelled 

by contacting the restaurant.  

When contacting the restaurant for this purpose, please indicate the voucher code 

and the reservation details. In the event of a no-show or cancellation with less than 24 

hours’ notice, the voucher will be considered used. In case the voucher is not used or 

is lost, the holder cannot claim any compensation or any other right associated with 

the voucher. Gift vouchers are not redeemable for cash and are valid for a year from 

the date written on the voucher. After the expiry date, the voucher can no longer be 

used. 



 

Cantinho do Avillez  

Voucher de Oferta Cantinho do Avillez  

A marcação está sujeita à disponibilidade do restaurante Cantinho do Avillez. O 

voucher não é válido para os dias 14 de Fevereiro e 31 de Dezembro.  No momento 

da reserva, por favor indique o código do voucher. Cada voucher é válido para duas 

pessoas, para uma única utilização, e inclui, por pessoa: couvert, a escolha de uma 

entrada, de um prato e de uma sobremesa, uma bebida (copo de vinho JA, cerveja 

ou refrigerante), água e café.  

 

No dia da marcação, é obrigatória a apresentação do voucher impresso ou no 

telemóvel. A reserva poderá ser alterada ou cancelada contactando o restaurante. 

Na comunicação da alteração/cancelamento, deverá ser indicado o código do 

voucher e os dados da marcação. Em caso de não-comparência voucher será 

considerado utilizado. No caso de não-utilização ou perda, o beneficiário não 

poderá exigir qualquer compensação ou usufruto do mesmo. Os vouchers de oferta 

não são remíveis por dinheiro, não são reembolsáveis e têm a validade de um ano a 

contar da data inscrita no voucher. Após o término da sua validade, o voucher fica 

inutilizável. 

 

 

Cantinho do Avillez Gift Voucher  

The reservation is subject to the Cantinho do Avillez’s availability. The gift voucher is 

not valid for the 14th of February or the 31st of December. When making the 

reservation, please indicate the voucher code. Each voucher is valid for two people, 

for a single transaction, and includes, per person, the bread service, a choice of starter, 

main course (except the Giant Red Shrimp), dessert, and drink (glass of JA wine, beer 

or soft drink), water and espresso.  

 

On the chosen date, the voucher must be presented in either its printed or digital 

version (on the mobile phone). The reservation date may be changed or cancelled 

by contacting the restaurant.  

When contacting the restaurant for this purpose, please indicate the voucher code 

and the reservation details. In the event of a no-show or cancellation with less than 24 

hours’ notice, the voucher will be considered used. In case the voucher is not used or 

is lost, the holder cannot claim any compensation or any other right associated with 

the voucher. Gift vouchers are not redeemable for cash and are valid for a year from 

the date written on the voucher. After the expiry date, the voucher can no longer be 

used. 

 

 

 

 

 



 

Pizzaria Lisboa 

Voucher de Oferta Pizzaria Lisboa  

 

A marcação está sujeita à disponibilidade do restaurante Pizzaria Lisboa. O voucher 

não é válido para os dias 14 de Fevereiro e 31 de Dezembro.  No momento da reserva, 

por favor indique o código do voucher. Cada voucher é válido para duas pessoas, 

para uma única utilização, e inclui por pessoa: couvert, uma entrada, uma pizza 

(excepto "Extravagâncias de Pizzas") ou um prato, uma sobremesa e uma bebida 

(copo de vinho JA, cerveja ou refrigerante), água e café.  

 

 

No dia da marcação, é obrigatória a apresentação do voucher voucher impresso ou 

no telemóvel. A reserva poderá ser alterada ou cancelada contactando o 

restaurante. Na comunicação da alteração/cancelamento deverá ser indicado o 

código do voucher e os dados da marcação. Em caso de não-comparência ou de 

cancelamento com menos de 24 horas de antecedência, o voucher será 

considerado utilizado. No caso de não-utilização ou perda, o beneficiário não 

poderá exigir qualquer compensação ou usufruto do mesmo. Os vouchers de oferta 

não são remíveis por dinheiro, não são reembolsáveis e têm a validade de um ano a 

contar da data inscrita no voucher. Após o término da sua validade, o voucher fica 

inutilizável. 

 

Pizzaria Lisboa Gift Voucher  

The reservation is subject to the Pizzaria Lisboa’s availability. The gift voucher is not valid 

for the 14th of February or the 31st of December. When making the reservation, please 

indicate the voucher code. Each voucher is valid for two people, for a single 

transaction, and includes, per person: the bread service, a starter, a pizza (except 

“Pizza Extravaganza”) or main course, dessert and drink (glass of JA wine, beer or soft 

drink), water and espresso.  

 

On the chosen date, the voucher must be presented in either its printed or digital 

version (on the mobile phone). The reservation date may be changed or cancelled 

by contacting the restaurant.  

When contacting the restaurant for this purpose, please indicate the voucher code 

and the reservation details. In the event of a no-show or cancellation with less than 24 

hours’ notice, the voucher will be considered used. In case the voucher is not used or 

is lost, the holder cannot claim any compensation or any other right associated with 

the voucher. Gift vouchers are not redeemable for cash and are valid for a year from 

the date written on the voucher. After the expiry date, the voucher can no longer be 

used. 

 

 


