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Sobre nós
HUGO DIAS DE CASTRO

Sobre O
Pastus
Localizado no centro histórico de Paço de
Arcos, mais precisamente no jardim
municipal de Paço de Arcos.
Somos um restaurante de cozinha de
mercado, em que damos primazia ao
produto e à sazonalidae.
O menu é nos trazido pelo Chef Hugo Dias
de Castro, cuja origem da cozinha é
portuguesa, contudo, dado o seu percurso
profissional os sabores são influenciados
por todas as experiências vividas.
Trazemos contemporaniedade à
gastronomia portuguesa dando sempre
primazia ao prioduto que é trabalhado.

Natural de Guimarães, sempre foi um
apaixonado por comida e sempre soube que
queria ser cozinheiro. Foi a avó São que
transmitiu o gosto pela cozinha.
Estudou Cozinha na Escola de Hotelaria e
Turismo do Estoril. Passou por cozinhas como
o 100 Maneiras (ainda em Cascais), depois
pelo Terraço do Tivoli. Fez a abertura do The
Oitavos e do Tavares Rico, ambos com Aimé
Barroyer. Viajou para Sevilha e regressou a
Portugal para abrir o Gusto de Heinz Beck. A
Holanda é o próximo destino onde trabalhou
mais 12 meses com Edwin Vinke (2 estrelas
Michelin), no The Kromme Watergang. Volta a
Portugal e tem uma passagem pelo Hotel Ritz
Four Seasons. Mais tarde abre o Tabik. 2 anos
depois assume o cargo de chef executivo do
Grupo Corpo Santo. O Pastus é o seu primeiro
projeto pessoal e constitui a realização de um
sonho.
ANNAKAREN FUENTES
Mexicana de origem, vive em Oeiras desde
os 11 anos.
Começa o seu percurso na Escola de
Hotelaria do Estoril onde conhece o Hugo
Dias de Castro, o seu companheiro.
Não ficando apenas pelo mundo da
culinaria embarca para Chicago para
Estudar Gestão Hoteleira onde se
concentra em gestão financeira. Volta para
Portugal onde passa por áreas da receção,
revenue management e controlo de custos.
Hoje em dia é a responsável pelo marketing
d'O Pastus e é também a nossa Maître.

O Pastus
Interior

Espaço

Um espaço minimalista e
intimista com capacidade para
aproximadamente 30 pessoas,
ideal para pequenos grupos que
procurem uma opção de
degustação e partilha.

Exterior
Um espaço privilegiado ao àr
livre, uma esplanada no Coreto
do jardim municipal de Paço de
Arcos.
Um espaço com capacidade para
aproximadamente 30 pessoas no
topo do Coreto.
O local ideal para um coffee
break ou um cocktail ao final do
dia.

O Pastus

Catering

Sendo a base do nosso conceito o produto e a sazonalidade os menus são
preparados em conjunto com o Hugo Dias de Castro por forma a não perder a
origem e a essência d' O Pastus. Dando sempre primazia ao produto e
sazonalidade.

pequeno almoço

Comece o seu dia n'O Coreto ou na sua sala de reuniões. Na nossa oferta não poderá faltar o
nosso pão de fermentação lenta feito por nós.
fruta da época
charcutaria
doçarias
Sumos naturais, café, chá da Cª Portugueza do Chá

O Pastus

Catering

coffee breaks
n'O Coreto ou na sua sala de reuniões
COFFEE STATION
Sumos Naturais- fruta da época
Chá Cª Portugueza do Chá
Café
Financiers
Madalenas
Mini brioche e croissant
Charcutaria

15€ LT
15€ LT
8€ LT
12 peças 15€
12 peças 13€
10 peças 15€
Tábua 18€

ANTES DO ALMOÇO

6€ por pessoa

Fruta da época
Chá Cª Portugueza do Chá
Café
iogurte, compota e granola
Mini brioche ou croissant
Charcutaria
DEPOIS DE ALMOÇO
Chá frio Cª Portugueza do Chá
Café
Pastéis de bacalhau
Sandes escolha do chef
Tartaro de peixe

7€ por pessoa
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Catering

buffet
n'O Coreto ou na sua sala de reuniões
ELEMENTAR
Salada composta

Preço 30€ por pessoa, mínimo 15
pessoas

Entrada fria
Prato principal
Sobremesa

ORIGEM
Salada composta
Entrada fria
Entrada quente
Prato de carne
Prato de peixe
Sobremesa

Preço 45€ por pessoa, mínimo 15
pessoas
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Catering

cocktail
duração 1h
ACEPIPES FRIOS
Torricado de maturada

3 unidades - 7€ por
pessoa, mínimo 15 pessoas

Tártaro de peixe
Pão e monte da vinha
Polvo e alho negro
ACEPIPES QUENTES
Pastéis de Bacalhau
Brioche 75% Manteiga e marmelo
Tartelete de caça
Beringela e tartaro de tomate

DOCES
Madalena e yuzu
Chocolate esponjoso e creme de
pimenta
Tartelete de baunilha

+1 unidade doce - 1.2€ por
pessoa
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bebidas

para o seu cocktail- duração 1h

I

6€ por pessoa

Vinho tinto e vinho branco
Sumo de laranja natural
Àgua Lisa
II

8€ por pessoa

Espumante, Vinho tinto e vinho branco
Sumo de laranja natural
Àgua Lisa
III

14€ por pessoa

Porto tónico, spritz e espumante
Sumo de laranja natural
Àgua Lisa
IV

20€ por pessoa

Gin Tónico, Negroni, Pisco sour
Sumo de laranja natural
Àgua Lisa

III
Champagne
Sumo de laranja natural
Àgua Lisa e com gás

30€ por pessoa
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Catering

bebidas
para harmonizar a sua refeição
I

11€ por pessoa

meia garrafa de vinho
café
água lisa

II

15€ por pessoa

Porto tónico ou flute de espumante
meia garrafa de vinho
café
àgua lisa

III
gin tónico, ou mojito, ou daiquiri

meia garrafa de vinho
café
àgua lisa

19€ por pessoa

Eventos

O Pastus
degustação
no interior d'O Pastus ou no coreto

Regime de exclusividade do espaço, mínimo 15 pessoas

ELEMENTAR

ORIGEM

ÍNTEGRO

4 momentos

7 momentos

10 momentos

35€ por pessoa

50€ por pessoa

75€ por pessoa

Entradas
Prato carne ou peixe
Sobremesa

Entrada
Snacks
Prato de carne e peixe
Sobremesas

Viagem completa pela
experiencia d'O Pastus
Todos os momentos e
sabores incluidxos

O Pastus

Eventos

chefe em casa
O Pastus no conforto de sua casa, apenas disponível para Menus Degustação.
Pode acrescer uma taxa de transporte...Fale connosco!

COMEÇO

JORNADA

5 momentos

7 momentos

50€ por pessoa

70€ por pessoa

