Menu'18
Bar and Show

Venha ao Lingerie sem jantar usufruindo do serviço de Show e Bar. /Come to the Lingerie restaurant without dinner enjoying only the show and bar service.
Venez au Lingerie sans dîner, profitant seulement du spectacle et du service de bar. / Venga al Lingerie sin cena disfrutando sólo del servicio de Show y bar.

Show com Bebida: 15€

Show com uma bebida - Escolher entre refrigerantes, vinho tinto
/branco ou espumante - (Exclui bebidas premium; Não garantimos mesa)

Info
Início do Show:
4ª feira, 5ª Feira e 6ª Feira: 22:30 Sábado: 20:30 e 22:30
Chegue 30 minutos antes do horário de início do show.

Show starts at:
Wednesday, thurdays and Fridays: 22:30 Saturday: 20:30 and 22:30
Please arrive 30 minutes prior to the beginning of the show.

Show and Drink: 15€
Show with one drink (to choose between softs, beer, red/white or sparkling wine)

Spectacle avec boisson: 15€
Choix entre boissons non alcoolisées, bière, vin rouge/blanc ou vin mousseux

Le spectacle commence à:
Mercredi, Jeudi et vendredi : 22 :30 Samedi: 20:30 et 22:30
Veuillez arriver 30 minutes avant le début du spectacle.

El espectáculo comienza
Miércoles, jueves y viernes 22 :30 Sábado à las: 20:30 y 22:30
Llegue 30 minutos antes de la hora de inicio del espectáculo.

Espectáculo con bebida: 15€
A elegir entre refrescos, cerveza, vino tinto/blanco o vino espumoso

Menus podem ser alteradas sem aviso prévio.
IVA incluído

Show com Espumante: 20€
Show com meia garrafa de Espumante por pessoa.

Show with Sparkling Wine: 20€
Show with half a bottle of sparkling wine per person

Spectacle avec vin mousseux: 20€
Spectacle avec une demi-bouteille de vin mousseux par personne

Espectáculo con vino espumoso: 20€
Espectáculo con media botella de vino espumoso por persona

Show com champagne: 55€
Show com meia garrafa de champanhe por pessoa.
(Mesa Previlegiada)

Show with Champagne: 55€
Show with half a bottle of champagne per person

Spectacle avec Champagne: 55€
Spectacle avec une demi-bouteille de champagne par personne

Espectáculo con champán: 55€
Espectáculo con media botella de champán por persona

*Beba com moderação.

O SHOW – “THE LINGERIE SHOW”

O Lingerie Show é apresentado pelos melhores bailarinos de pole dance onde o erotismo e a sensualidade são os ingredientes chave.
As performances são variadas e vão de encontro às mais diversas fantasias.
O público pode ou não participar no espetáculo. Na mesa encontramos três cartões – o sistema de semáforo -, que determinam a
predisposição do cliente para a interação. Se exibido o vermelho, os bailarinos saberão que não devem aproximar-se da mesa.
Já se a escolha recai sobre o laranja/amarelo, o cliente está disposto a interagir, mas com limites. Por fim, com o verde à mesa,
tudo é permitido. E tudo, entenda-se, ficará ao critério do bailarino que, de uma forma mais, ou menos, ousada, expõe toda a sua sensualidade.
As atuações e o staff em geral podem ainda ser premiados, oferecendo os 'dólares' da casa. Ou seja, se o cliente gostar realmente pode
comprar estas 'notas'
(um podem
euro cada)
na roupa
do bailarino,
empregado/a de mesa
Menus
sere colocar
alteradas
sem interior
aviso prévio.
IVAdo
incluído
Desfrute de uma divertida combinação de coreografia clássica e moderna, incríveis trajes e atos cômicos e sinta-se à vontade para bater
palmas quando quiser; a participação do público é incentivada!

