
Réei

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

E: bookings@nauhotels.com
Rua dos Corais, 8200-613 Sesmarias, Albufeira, Algarve, Portugal

PROGRAMA

POLITICA DE CANCELAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:
Passagem de Ano (31 de Dezembro a 01 de Janeiro). Pré-pagamento de 50% do valor total no ato da reserva e restantes 50% até 5 dias antes da data de entrada.
Qualquer cancelamento de reserva efetuado a menos de 5 dias (até às 18:00h locais), em caso de não comparência e de saídas antecipadas, o Hotel reserva-se ao direito de debitar 
100% do valor total. Não será efetuado nenhum reembolso. * Crianças dos 3 aos 12 anos: 50% Desconto | até 2 anos: Grátis. Preços com IVA incluído à taxa legal em vigor.

NOTAS/INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Capacidade: 100 lugares. O início do Jantar prevê-se pelas 20h00. Atrasos na chegada ao jantar depois desta hora o cliente ficará sujeito à sequência do menu em curso.
Não existirá zona para crianças ao Jantar, as mesmas ficarão na mesa dos pais. 

19h00
Cocktail de Boas-vindas

19h45
JANTAR DE GALA

com seleção de bebidas incluídas
Música ao vivo durante o Jantar

23h45
Observação panorâmica do Fogo de Artifício

Espumante e Passas servido no Bar Panorâmico do Hotel

01h00
Ceia

até às 02h00
Bar Aberto (mesmas bebidas servidas no jantar)

e Espumante
25% Desconto nas restantes bebidas da nossa garrafeira

31/12/2021

por Adulto*
150€
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Réei
JANTAR DE GALA

Couvert
Spread de beringela fumada com romã

Dip de iogurte grego com hortelã
Manteiga de cogumelos trufados

Pão pita, pão de abóbora e nozes, pão de azeitonas
Crudités de legumes

★

Bresaola, slaw de couve roxa e beterraba, vinagrete de figo e mel
★

Camarão tigre no caldo, speck e gnocchi de batata doce
★

Bacalhau com açorda de ovas, pipoca de sames
★

Gaspacho de coco, lima e cardamomo com lâmina de abacaxi
★

Rabo de boi, míscaros e mandioca
★

Ninho de chocolate de S. Tomé, financier de fava tonka,
creme de amendoim e perfume de maracujá

★

Seleção de Bebidas incluídas
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JANTAR DE GALA

Couvert
Spread de beringela fumada com romã

Manteiga de cogumelos trufados 
Hummus de beterraba e abacate

Pão pita, pão de abóbora e nozes, pão de azeitonas
Crudités de legumes

★

Sopa de lentilhas e cogumelos
★

Risotto de leite de coco e abóbora manteiga
★

Tempeh soba noodles, edamame, espargos e brócolos com pesto
★

Gaspacho de coco, lima e cardamomo com lâmina de abacaxi
★

Caril Thai de grão, batata doce e espinafres
★

M² - Gaspacho e sorvete de morango
★

Seleção de Bebidas incluídas

VEGAN



Creme de abóbora e espinafres
★

Penne Carbonara 
ou

Esparguete Napolitana
★

Robalo grelhado
ou

Bife de novilho grelhado
ou

Nuggets de frango
ou

Hamburguer de novilho
★

Guarnições à escolha:
Arroz / Batata frita / Legumes / Salada de alfaces

★

Fruta laminada
ou 

Arroz doce
ou

Mousse de chocolate
★

Seleção de Bebidas incluídas
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Réei
JANTAR DE GALA

CRIANÇAS
até aos 6 anos


