
Para mais informações e disponibilidade, contacte-nos:
For more information and availability, contact us:

saorafaelatlantico@nauhotels.com(+351) 289 599 420

Um lugar único e inesquecível
para desfrutar de um jantar em família,

com amigos ou com a cara metade.
Um jantar reservado com um

mordomo ao seu dispor.

A Unique and unforgettable place to enjoy
a dinner with family, friends or your loved one.

A private dinner with a personal butler at your service.

Jantar
PrivadoPrivate Dinner



Magret de pato fumado com passas cozidas em vinho 
do porto, mistura de alfaces e picle de couve roxa

Smoked duck magret with cooked raisins in port wine,
pickle and red cabbage mixture

Cheesecake de morango com baunilha

Strawberry cheesecake with vanilla

Filete de robalo com crosta de chouriço e azeitona,
migas de tomate e espargos grelhados

Sea bass fillet with crust olive and sausage,
tomato migas and grilled asparagus

30€
Preço por pessoa, com iva incluído.

Bebidas não incluídas.

Price per person, with VAT included.
Drinks not included.

1
Menu

Taxa de Serviço / Service Fee: 100€

Por favor notar que a taxa de serviço mencionada é referente
a um jantar para 2 pax, se pretender um jantar para mais pessoas

o valor será analisado e mencionado na proposta.
Please note the service fee mencioned is for a Dinner of 2 pax,

if you would like to book a dinner for more people the price will be analyzed
and mentioned in the proposal.



35€
Preço por pessoa, com iva incluído.

Bebidas não incluídas.

Price per person, with VAT included.
Drinks not included.

2

Queijo chévre com crocante de pêra e beterraba,
amêndoa torrada, rúcula e vinagrete balsâmico

Chévre cheese with crisp pear and beetroot,
toasted almonds, arugula and balsamic vinaigrette

Brownie de chocolate negro
com nozes e gelado de baunilha

Dark chocolate brownie with walnuts and vanilla ice cream

Medalhão de vazia grelhada
com maionese de mostarda antiga,
espinafres salteados e clássica rosti

Grilled sirloin medallion with old mustard mayonnaise,
sautéed spinach and classic rosti

Menu

Taxa de Serviço / Service Fee: 100€

Por favor notar que a taxa de serviço mencionada é referente
a um jantar para 2 pax, se pretender um jantar para mais pessoas

o valor será analisado e mencionado na proposta.
Please note the service fee mencioned is for a Dinner of 2 pax,

if you would like to book a dinner for more people the price will be analyzed
and mentioned in the proposal.



40€
Preço por pessoa, com iva incluído.

Bebidas não incluídas.

Price per person, with VAT included.
Drinks not included.

3
Ostra ao natural com limão

Ostra com pepino, lima e coentros
Ostra, sumo de tomate e aipo

Plain oyster with lemon
Oyster with cucumber, lemon and coriander

Oyster, tomato juice and celery

Mini torta de laranja com gelado de frutos vermelhos

Mini orange sweet roll with red fruits ice cream

Lombo de bacalhau confitado em azeite,
puré de grão, grelos salteados e ovo escalfado

Cod fillet confit in olive oil,
corn puree, sauteed greens and poached egg

Barriga de porco cozinhado a baixa temperatura,
puré de batata-doce assada e salsa de legumes

Cooked pork belly at low temperature,
sweet potato puree and parsley roasted vegetables

Menu

Taxa de Serviço / Service Fee: 100€

Por favor notar que a taxa de serviço mencionada é referente
a um jantar para 2 pax, se pretender um jantar para mais pessoas

o valor será analisado e mencionado na proposta.
Please note the service fee mencioned is for a Dinner of 2 pax,

if you would like to book a dinner for more people the price will be analyzed
and mentioned in the proposal.



IVA incluído à taxa legal em vigor / Disponível livro de reclamações.

Os Jantares Privados serão realizados sempre mediante disponibilidade,
podendo haver restrições na época alta.

Informação sobre intolerâncias e alergias alimentares
Antes de efetuar o seu pedido, agradecemos que nos comunique se pretende obter esclarecimentos 

sobre os ingredientes alimentares. Mais solicitamos que nos informe, caso tenha alguma intolerância ou 
alergia alimentar.
Muito obrigado.

Art. 135 do DL 10/2015
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert,

pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado.

VAT included at the current rate / Complaints book available.

The Private Dinners will always be held upon availability and there may be restrictions in the high season.

Information about food intolerance & allergies
Before ordering your meal, please let us know if you would like to obtain any information regarding the food ingredients.

Also, please inform us in case you have any intolerance or food allergies.
Thank you.

Art. of 135 DL 10/2015
No course, food or drink, including couvert,

may be charged if not requested by the customer or if unutilized.

Taxa de Serviço
Service Fee

100€




