BRUNCH DIA DE ANO NOVO
CAFETARIA MENSAGEM | 1 Janeiro 2020 | 13h00 às 16h00
SELEÇÃO DE SALADAS E ENTRADAS

QUEIJOS

Pepino | Tomate | Milho | Cenoura ralada | Alfaces e
rúcula | Beterraba
Molhos diversos

Serra amanteigado | Azeitão | Rabaçal | S. Jorge Queijo
de cabra da Granja | Niza | Terrincho
Seleção de pães, tostas e grissinos
Uvas e frutos secos
Compotas e marmelada

Prato de gambas nacionais cozidas
Tataki de atum, azeitonas, tomate cherry, ovo de
codorniz, batata e feijãoQuébec
Salada de lírio fumado, citrinos, rúcula e salada de
espargos verdes
Prato de legumes assados
Espetadas de frango com molho teryaki, lima e coentros
Salada Caesar de carabineiro do Algarve
Prato de peixes fumados
Prato de enchidos nacionais
Presunto de porco Alentejano
Prato de lagosta e sapateira
Verrines de foie gras e figos
Leitão à moda de Negrais
Perna de porco assado com ananás
Bruschettas de tomate confitado, rosbife, maionese de
cornichons e salada de agrião
Rissolaria nacional

SOBREMESAS
Brownie de chocolate e noz
Arroz doce
Tiramisu
Éclair de café e caramelo
Torta de laranja tradicional
Doce de leite
Panacota de ananás
Crème brûlée clássico de baunilha
Pudim de ovos tradicional
Semi frio de frutos vermelhos e coulis de vinho do Porto
Mousse de chocolate
Mousse de maracujá
Fruta variada
Salada de fruta
Pastéis de nata

QUENTES

BEBIDAS

Creme de couve-flor, trufa e cogumelos selvagens
salteados
Peixe fresco da lota de Peniche, polenta cremosa de
camarão e cebolinho
Lombinho de porco, estufado de castanhas, cebolinhas
pérola e espargos
Penne com molho de tomate, manjericão e parmesão

Espumante Sidónio de Sousa | Vinho branco Vale das
Areias Colheita Lisboa 2018 | Vinho tinto Vale das
Areias Colheita Lisboa 2015 | Refrigerantes | Águas
minerais | Café ou chá
Preço por pessoa 65.00 € por pessoa
Crianças até aos 3 anos oferta; dos 4 aos 11 anos 50%
desconto
IVA incluído
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