


COCKTAIL DE BOAS-VINDAS
Cocktails
Croquete de presunto ibérico | Peixinho da horta com milho |   
Palito de camarão e molho agridoce | Tortilha de salmão 
fumado, pepino e iogurte | Mini brocheta Yakitori | 
Pirulito de queijo de cabra e tomate

SALADAS SIMPLES
Mistura de alfaces | Tomate em gomos | Cenoura ralada | 
Cebola às rodelas | Couve roxa com laranja | Beterraba assada | 
Milho doce | Pepino com molho de iogurte com hortelã

SALADAS COMPOSTAS
Salada de ovas com pimentos | Salada de batata, cebolinho e 
maionese | Salada de polvo com pimentos assados e cebola 
roxa | Salada de frutos do mar com hortelã e maçã | Salada de 
couscous com passas e abóbora | Salada de grão com 
bacalhau | Salada de massa Penne, tomate seco e azeitonas |  
Salada Caeser

ENTRADAS
Seleção de salgadinhos
Seleção de enchidos laminados
Seleção de peixes fumados
Enchidos assados
Camarão à guilho

PRATOS QUENTES
Creme de lavagante
Creme de legumes
Corvina com molho de caldeirada e camarão
Lombo de bacalhau meia cura,
com grelos e crumble de broa de milho 
Bochechas de porco ibérico estufadas com cogumelos 
silvestres e aroma a tomilho
Vitela de leite com legumes assados

Réveillon2021/22

RESERVAS & INFORMAÇÕES:
T: (+351) 213 007 009

E: bookings@nauhotels.com
Estrada Nacional 2 - Km 459, 7245-144 Montargil, Portugal

1 NOITE

JANTAR

— BUFFET —

ACOMPANHAMENTO
Arroz Árabe | Batata gratinada | Legumes salteados com alho | 
Tortelloni de ricotta e espinafres

PARA OS MAIS NOVOS
Strogono� de peru e esparguete

BUFFET DE SOBREMESAS
Torta de ovo
Mousse de café
Lampreia de ovos
Mousse de chocolate branco e negro
Mousse de manga e maracujá
Toucinho do céu
Semifrio de frutos vermelhos
Bolo-rei
Seleção de fruta em cubos
Mel e compota

BEBIDAS
Bebidas Seleção do Hotel
Café ou Chá

CEIA
Caldo verde
Tábua de enchidos
Tábua de queijos
Mini pão com chouriço
Variedade de mini pizzas 
Merendinhas
Variedade de mini quiches 
Pastéis de nata
Bolo-rei
Azevias
Chocolate quente
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COCKTAIL DE BOAS-VINDAS
Cocktails
Croquete de presunto ibérico
Peixinho da horta com milho
Palito de camarão e molho agridoce
Tortilha de salmão fumado, pepino e iogurte
Mini brocheta Yakitori 
Pirulito de queijo de cabra e tomate

ENTRADA
Lavagante, espargos e caviar (Konkuat)

SOPA
Sopa de Peixe do Rio com hortelã da ribeira

PEIXE
Robalo, ravioli de carabineiro,
puré de couve-flor corada e molho de ovas 

TIRA GOSTOS
Sorbet de coco com brunesa de ananás e vodka

CARNE
Vitela slow cook, puré de pastinaca,
chips de batata vitelotte, cogumelos eryngii
e molho de vinho Madeira

PRÉ-SOBREMESA
Pêra, gengibre e chocolate

SOBREMESA
Chocolate, café e framboesa

PETI-FOURS
Bombom exótico
Bomboca
Tarte chocolate e caramelo

BEBIDAS
Bebidas Seleção do Hotel
Café ou Chá

CEIA
Caldo verde | Tábua de enchidos | Tábua de queijos |
Mini pão com chouriço | Variedade de mini pizzas |
Merendinhas | Variedade de mini quiches | 
Pastéis de nata | Bolo-rei | Azevias | Chocolate quente

ENTRADA
Mini hambúrguer

SOPA
Creme de legumes

PRATO PRINCIPAL
Supremo de frango com puré de batata e legumes

SOBREMESA
Brownie de chocolate com caramelo

Kids

— MENU DEGUSTAÇÃO —
Suplemento de 35€ por adulto e 17,50€ por criança dos 3 aos 12 anos.




