
Ceia de Natal 
Pratos Frios

Variedade de Saladas
Salada de legumes grelhados, Salada César de camarão, Salada de queijo 

Roquefort, pera rocha e frutos secos e romã, Grega de legumes, 
Salmão e sésamo, Variedade de Saladas simples: 

alface, tomate, cenoura, pepino 

Molhos: vinagrete, maionese e iogurte

Selecção de salgados Portugueses  
Tábua de queijos nacionais e internacionais

Tábuas de enchidos
Seleção de tostas, pães e compotas

Espelho de salmão fumado

Pratos Quentes 

Aveludado de cogumelos

Bacalhau confit, camarão, ameijoas e coentros 

Lombo de cordeiro com especiarias

Acompanhamentos: Legumes salteados, Batata à padeiro, 
Arroz basmatic e frutos secos, Gnocchi de tomate e legumes

Sobremesas de Natal 
Arroz doce, Pudim “Abade Priscos”, Bolo-rei, 

Sonhos com calda de especiarias, Cremoso de chocolate, Coscorões,
Tarte de fruta, Leite-creme, Seleção de fruta da estação

Inclui Águas, Sumo de laranja, Limonada e Café

BUFFET

CONDIÇÕES:
*Crianças dos 3 aos 12 anos: 50% desconto | até 2 anos: Grátis.

Reserva confirmada com o pagamento de 50% do total da refeição – depósito não reembolsável em 
cancelamentos com menos de 10 dias (inclusive) de antecedência. Preço com IVA incluído à taxa legal em vigor

por Adulto*
75€



CONDIÇÕES:
*Crianças dos 3 aos 12 anos: 50% desconto | até 2 anos: Grátis.

Reserva confirmada com o pagamento de 50% do total da refeição – depósito não reembolsável em 
cancelamentos com menos de 10 dias (inclusive) de antecedência. Preço com IVA incluído à taxa legal em vigor

Almoço de Natal 
Pratos Frios

Variedade de Saladas
Salada de Salmão, maça e nozes, Salada Caprese, Salada de bacalhau 

confit, em grão e legumes, Salada de queijo Chèvre numa combinação de 
frutos vermelhos, Variedade de Saladas simples: 

alface, tomate, cenoura, pepino 

Molhos: vinagrete; maionese e iogurte

Selecção de salgados Portugueses  

Tábua de queijos nacionais e internacionais
Tábuas de enchidos

Seleção de tostas, pães e compotas
Espelho de salmão fumado

Pratos Quentes 
Aveludado de couve-flor com azeite de trufa  

Polvo à lagareiro com migas de couve lombarda 
Naco de novilho, presunto e cogumelos

Pleurotus
Peito de frango grelhado

Acompanhamentos: legumes salteados, batata assada,
arroz de Outono, linguine nero em camarão e bisque

Sobremesas de Natal  
Tronco de Natal, Pudim “Abade Priscos”, Bolo-rei, 

Rabanadas e calda de especiarias, Mousse de morango, Coscorões, 
Molotof, Bolo de mel e nozes, Seleção de fruta

Inclui Águas, Sumo de laranja, Limonada e Café

BUFFET

por Adulto*
75€


