
Natal
55€

por adulto*

AMOUSE BOUCHE
Creme de marisco,  

mexilhão e espuma do mar.
 

ENTRADA
Vieiras com espargos e ervilhas

Vieiras coradas,  
massa recheada com puré de ervilha com hortelã, 

ervilhas, greens de ervilha, ervilha torta,  
ovas de salmão.

 
SOPA

Creme de abobora
Creme de abobora com especiarias,  

croutons, sementes de abobora,  
azeite de coentros, greens.

 
 

PEIXE
Bacalhau da consoada demi-cute

Bacalhau meia cura a baixa temperatura  
envolto em lombardo, horta de legumes salteados 

sobre espuma de batata e queijo da ilha,  
crumble de broa e ovo BT, pó de azeitona.

 
TIRA SABOR

Caldo de azeitona verde com explosão de azeitona.
 

CARNE
Ballotine de peru

Peru recheado com grelos e alheira, 
 molho de castanha e castanha caramelizada, 

 batata gratan, cebolinhas assadas  
e trio de maçã (ao natural, gel, telha)

 
 

SOBREMESA
Pastel de nata desconstruído
Crocante de massa folhada,  

gelado de canela  
e crumble de amêndoa

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

E: bookings@nauhotels.com
Estrada Nacional 2 Km 459

7425-144 Montargil
Alentejo, Portugal

 

*Criança dos 3 aos 12 anos:
50% de Desconto 

Grátis até aos 2 anos

Bebidas não incluídas

Necessário Reserva prévia 

Preço com IVA incluído  
à taxa legar em vigor

MENU

JANTAR 
24 DEZ22



Natal
55€

por adulto*

AMOUSE BOUCHE

Croquete de frango  

com musse de miúdos

 

ENTRADA

Foie gras com figo grelhado  

redução de vinho do porto  

e creme de cebolinho

 

SOPA

Aveludado de bacalhau  

com salsa e ovo BT.

 

PEIXE

Polvo 

Polvo caramelizado, com puré de batata roxa, 

gel de alperce, pimentos padron  

e cenoura algarvia.

 

TIRA SABOR

Terrina de limão com granizado de triplo seco.

 

CARNE

Bife Wellington com demi glace,  

crocante de tubérculos,  

salada de micro greens  

e vinagrete de romã.

 

SOBREMESA

Toucinho do céu

Toucinho do céu com alfazema  

e crocante de amêndoa

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

E: bookings@nauhotels.com
Estrada Nacional 2 Km 459

7425-144 Montargil
Alentejo, Portugal

 

*Criança dos 3 aos 12 anos:
50% de Desconto 

Grátis até aos 2 anos

Bebidas não incluídas

Necessário Reserva prévia 

Preço com IVA incluído  
à taxa legar em vigor

MENU

ALMOÇO 
25 DEZ22


