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No Clube, oferecemos-lhe todas as condições para 
organizar qualquer tipo de evento, desde um pequeno-
-almoço corporativo a um jantar mais intimista ou uma 
grande cocktail party. 

Temos à sua disposição várias salas com diferentes estilos 
de acordo com o ambiente e propósito pretendidos, todas 
com algo em comum: uma atmosfera única e exclusiva, 
serviço irrepreensível e entretenimento inigualável.

os nossos
ESPAÇOS



SuperMondo, um belo jardim interior localizado 
na nossa penthouse. Com interiores ricos e cheios 
de pormenores, projetado para evocar uma estufa 
cheia de vegetação, tecidos sofisticados e candeeiros 
de vidro exuberantes. 

Capacidade

Capacidade total à mesa: 88 pessoas

Cocktail (de pé): até 60 pessoas
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A mais intimista das salas do Clube. O teto baixo, com-
plementado por uma estante de livros, cria um ambiente 
aconchegante inundado por luz natural, com vista para 
o Jardim do Torel e o Castelo de São Jorge. 

Capacidade

Capacidade PetitMondo: 18 pessoas

Capacidade total: 106 pessoas

PETIT
MON
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Durante o dia, com vista panorâmica sobre os telhados 
de Lisboa, a sala DiscoBar transforma-se no local 
perfeito para um almoço, uma palestra, um workshop ou 
simplesmente o seu escritório de co-working.
À noite, torna-se num lugar vibrante com uma atmosfera 
inigualável, perfeito para música e entretenimento. 

Num dos lados do DiscoBar terá o Terraço, com uma linda 
vista sobre Lisboa. Do lado oposto tem o DiscoLounge, 
uma sala mais reservada, perfeita para apreciadores de 
charutos ou pequenas reuniões privadas. 

Detalhes

Sistema de luzes na pista de dança, cabine de DJ 

e equipamento para música ao vivo.

Capacidade 

Teatro: até 50 pessoas

Múltiplas mesas redondas – Capacidade total à mesa: 50 pessoas

Cocktail (de pé): até 120 pessoas
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Localizada no primeiro andar, a Living Room é a sua 
sala de visitas pessoal fora de casa. Com um ambiente 
de biblioteca, decorada com fantásticos livros e objetos 
únicos, esta sala conta ainda com uma lareira. Aqui, 
poderá receber convidados, organizar reuniões privadas 
ou simplesmente utilizá-la para trabalhar, ler ou beber 
um café. A BoardRoom é o local perfeito para reuniões 
de negócios durante um excecional pequeno-almoço, 
seguido de um almoço no Clube. 

Capacidade

Teatro: até 16 pessoas

Cocktail dînatoire: até 50 pessoas

Mesa retangular: até 18 pessoas

Duas mesas redondas: até 6 pessoas cada
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A nossa equipa de chefs ajudá-lo-á a escolher a melhor 
opção para o seu evento, seja ao selecionar um dos seus 
clássicos preferidos ou ao criar um menu sob medida 
para uma ocasião especial.

Os nossos Escanções estão à sua disposição para criar 
harmonizações de vinhos para o seu menu. 

Teremos todo o gosto em preparar pratos alternativos 
para acomodar as exigências dietéticas específicas dos 
Membros e dos seus convidados. A pedido, podemos 
imprimir menus de cortesia com título/logo.

Por favor, entre em contacto com a nossa Equipa de Eventos para 

se informar sobre menus fixos ou outras opções através do e-mail 

private.events@jncquoiclub.com

Clique nos links para mais informações e menus.

Pequeno-almoço, Coffee Break, Almoço ou Jantar

ME 
   NU

https://www.jncquoi.com/xms/files/03_Club/Club_menus_eventos/PT/Set-Menus-Breakfast_PT2022.pdf
https://www.jncquoi.com/xms/files/03_Club/Club_menus_eventos/PT/Set-Menus-CoffeeBreak_PT2022.pdf
https://www.jncquoi.com/xms/files/03_Club/Club_menus_eventos/PT/Set-Menus_PT2022.pdf
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Enquanto sua segunda casa, queremos que receba 
convidados como se lá estivesse – sem as preocupações 
inerentes a tal. O Discobar é a sala perfeita para a sua 
festa. Quer opte por começar com um jantar à mesa no 
SuperMondo, seguido de uma festa única no Discobar ou 
um cocktail dînatoire para abrir a sua festa num clima 
mais descontraído, as opções são infinitas. Desde DJs a 
artistas ou bandas, estamos preparados para cuidar de 
todos os pormenores para si! 

A equipa de eventos do Clube planeará todo o seu 
evento – desde o welcome drink ao open bar, passando 
por midnight snacks, em conjunto com todos os nossos 
contactos de entretenimento.
 

Por favor, clique no link para mais informações e menus.

https://www.jncquoi.com/xms/files/03_Club/Club_menus_eventos/PT/Set-Menus-CocktailDinatoireCanapes_PT2022.pdf


VINHOS
& 
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Tal como os nossos Membros, todos os nossos eventos 
privados são únicos. Encontrará à sua disposição dife-
rentes tipos de menu fixo, welcome drinks, sugestões de 
harmonizações de vinho e canapés. 

Por favor, clique no link para mais informações e menus. 

https://www.jncquoi.com/xms/files/03_Club/Club_menus_eventos/PT/Set-Menus-WelcomeDrinkOpenBar_PT2022.pdf


Nada diz “festa” como um fabuloso bolo! O nosso talentoso 
chef pasteleiro desenvolveu algumas sugestões deliciosas 
para estas ocasiões.

Por favor, clique no link e delicie-se.

BOLOS
DEANIVER

SÁRIO

https://www.jncquoiclub.com/xms/files/menu_eventos/BolosAniversario_01.pdf


Disponibilizamos-lhe os contactos dos nossos floristas 
aprovados, caso precise de arranjos florais personalizados.

Para mais informações e valores, por favor, clique neste link. 
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https://www.jncquoiclub.com/xms/files/Eventos/MenusPT/Set-Menus-Flowers_PT2022.pdf
















Respeite o Clube como se fosse a sua casa
 – é este o propósito da sua existência. 
Por favor, certifique-se de que os seus 
convidados seguem as regras do clube. 
Os Membros são responsáveis pelos seus 
convidados. Os convidados apenas podem 
aceder aos espaços do Clube quando 
acompanhados por um Membro. 

O dress code aplica-se a todos os convidados 
durante os eventos privados. Não são permitidos 
no Clube calças de ganga rasgadas, chinelos, 
bonés, roupa desportiva ou calções. 
O aluguer privado de um espaço está restrito 
à área selecionada. Caso o Membro queira 
prolongar o evento em qualquer um dos espaços 
do Clube, isto estará sujeito à disponibilidade 
e acordos prévios.

Pedimos-lhe delicadamente que mantenha 
o seu telefone ou outros equipamentos 
eletrónicos em modo silencioso e para restringir 
o seu uso às áreas designadas. 

Apenas é permitido fumar nos terraços exteriores 
do Clube e no DiscoLounge.

FOTOGRAFIAS

Espera-se que seja respeitada a privacidade  
dos outros Membros. Não são permitidas 
fotografias, vídeos, gravações ou qualquer outra 
forma de captação de som e imagem, a menos 
que autorizadas pelo Clube.

Não é permitida a fotografia com fins comerciais 
diretos. Se quiser ter um fotógrafo privado, 
por favor, entre em contacto com a Equipa 
de Eventos.

O JNcQUOI Club é reservado aos seus Membros 
e convidados. Se ainda não é Membro, por favor, 
entre em contacto membership@jncquoiclub.com

Para assuntos relacionados a eventos privados, 
entre em contacto com a Equipa de Eventos 
do JNcQUOI através do e-mail 
private.events@jncquoiclub.com

CONTACTOS

REGRAS DO CLUBE




