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O Xisto da Velha - Marca registada  
Pela preservação e dinamização da Aldeia do Xisto de Aigra Velha 
 
Aigra Velha, S/N 
3330-347 Góis 

Estimada Fátima Gonçalves, 

Abaixo, a nossa proposta para almoço ou jantar, na Aldeia do Xisto de Aigra Velha. 

 

 Descrição 
 
NOTA INTRODUTÓRIA: 
No coração da Serra da Lousã e defronte ao Penedo de Góis, a Aigra Velha encontra-se a 700 metros de altitude. 
É, por isso, considerada a mais alta da Rede das Aldeias do Xisto. 
Rodeada pelas montanhas e matos agrestes, a aldeia apresenta-se como um oásis. 
É neste contexto natural e geográfico único que o convidamos a partilhar uma experiência diferente. 
Uma refeição preparada e servida pelas gentes da aldeia, de sorriso fácil, braços abertos para receber o seu 
grupo e uma hospitalidade e simpatia distintas. 
 
O XISTO DA VELHA 
#aoritmodanatureza 
 
 
 
MENU: 
Pão, Broa e Tábua de azeitonas temperadas e azeite caseiro. 
Antepasto: Cogumelos silvestres salteados. 
Entradas: Ovos mexidos com farinheira e tábua de queijo de cabra, queijo de mistura e frutas. 
Sopa da Elsa: Sopa com batata, feijão, couve e cenoura, de caldo espesso e não triturada. 
Prato principal: Vitela assada no forno em vinho tinto (assada em caçoila preta) - Acompanha com batata cozida 
e migas. 
Fruta e Tigelada. 
Chá e café da avó. 
Vinho tinto OU branco, sumo e água (à razão de 33cl/pessoa). 
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 Recomendações 
Regra geral, a refeição é servida ao ar livre. Recomenda-se, por isso, o uso de roupa e calçado confortável, 
preferencialmente, desportivo. 
 
Tendo em conta a data do evento: 

 Dias quentes: Recomenda-se o uso de protector solar, chapéu e repelente de insectos; 
 Dias frios: Recomenda-se o uso de roupa quente, nomeadamente, corta-vento – a altitude do local e o 

vento que, por vezes, se faz sentir, acentuam a sensação térmica. 
 
Excepcionalmente, se as condições meteorológicas se mostrarem desfavoráveis (demasiado calor ou frio), a 
refeição é servida num antigo curral, cuja capacidade máxima é de 18 pessoas. 
 
 Serviços incluídos / Não incluídos 
O serviço inclui a refeição descrita no início do documento.  
Quaisquer produtos adicionais (bebidas, sobremesa, etc) ou alterações ao menu proposto devem ser informadas 
até 5 dias de antecedência. 
Outras opções para prato principal: Grelhada mista; Chanfana; Tibornada. 

 
 Preço por pessoa e outras informações 
Preço por pessoa para grupo com 06 a 10 participantes: 25€ 
Preço por pessoa para grupo com 11 a 15 participantes: 23€ 
Preço por pessoa para grupo com 16 a 20 participantes: 21€ 
 
Crianças até aos 5 anos inclusive: Gratuito 
Crianças dos 6 aos 10 anos inclusive: 30% desc. 
 
Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa em vigor. 

 
 Mínimo de participantes: 06 
 Máximo recomendado de participantes: 20 

 
Refeição servida ao ar livre OU num antigo curral, mediante as condições meteorológicas. 
Não se trata, portanto, de um restaurante na verdadeira acepção da palavra.  
Quaisquer restrições alimentares e as escolhas do grupo têm de ser informadas até 5 dias antes da data da 
refeição - Por se tratar de um local isolado, as escolhas do grupo e para o grupo devem ser efectuadas com 
antecedência, visto não ser possível satisfazer todos os pedidos no momento exacto do programa. 
 
O pagamento pode ser efectuado no local, no dia da refeição (numerário) ou previamente, via transferência 
bancária.  
Dispensa sinalização prévia do programa. 

 
*texto em discordância com o novo acordo ortográfico 


