Proposta

Menu de Comunhão
2017/09

Entradas
Requeijão de ovelha da serra da Estrela (D.O.P.)
Lombo enguitado de porco Alentejano
Melão com presunto de porco Alentejano
Gambas de Moçambique ao natural
Mini rojões
Folhadinhos de alheira e maçã
Pastéis de bacalhau
Rissóis de camarão
Croquetes de vitela Mirandesa
Pão/broa de Avintes/azeitonas/azeite virgem extra
Quentes
opção

Creme de legumes
Creme de espargos
Canja de galinha

opção

Filetes de pescada dourados com salada russa
Filetes de polvo com arroz malandrinho do mesmo
Polvo à lagareiro
Lombo de Bacalhau com Migas de Broa de Avintes
Lombo de Bacalhau à Confraria
Lombinhos de bacalhau com broa de Avintes

opção

Assado de “Vitela Mirandesa” com batatinhas e arroz de forno
Naco Mirandês em bacon, arroz de forno e salteado de legumes
“Secretos” de “Porco Alentejano” ao pimentão
Lombinhos de “Vitela Mirandesa” com ervilhas e arroz de forno
Lombinhos de “Vitela Mirandesa” ao Porto com castanhas
Sobremesa
com gelados Häagen-Dazs®

opção

Dueto de gelado de baunilha e bolo com chocolate quente da Imperial
Tarte de maçã e gelado de baunilha
Bolo de maçã cripps pink e mirtilos com bola de gelado de macadâmia
Macedónia de frutas ao natural e bola de gelado de morango
Bolo alusivo (execução da confeitaria Monte Branco)
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Bebidas
Vinho branco | tinto: Ribeiro Santo (Carlos Lucas) - Dão DOC
Espumante: Caves da Murganheira Reserva Meio-Seco
Água, cerveja e refrigerantes
Café
Digestivos (Extra)
Decoração sala
Centros de flores nas mesas - Sala reservada

__________________________________________________________________________________________
Preço 1 prato/pax - 33,00 EUR - IVA não incluído
30,00 Eur/pax - serviço de alimentação e bebidas (inclui água mineral sem gás e cafetaria) (1)
3,00 Eur/pax - serviço de bebidas (inclui vinho apresentado, cerveja nacional e refrigerantes) (2)
Se opção de 2 pratos - acréscimo de 6,00 Eur/ pax (1)
(1)
(2)

IVA NÃO INCLUÍDO - taxa em vigor (13%)
IVA NÃO INCLUÍDO - taxa em vigor (23%)
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