2023
BUFFET DE NATAL PARA EMPRESAS 2022

FRIOS
Prato de queijos e enchidos nacionais
Prato de presunto pata negra
Salmão fumado com alcaparras e lima fresca
Prato de legumes assados
Queijo Fresco e marmelada e frutos secos
Azeitonas com malaguetas e limão
Empadinhas de pato e cogumelos
Quiche de legumes
SALADAS
Saladas simples variadas
Salada niçoise de atum rabilho
Salada de rúcula, queijo de cabra frutos secos com
vinagrete de mel e limão
Salada de pato, quinoa, tâmaras medjool,
agrião e tomate cherry
Salada Caesar de camarão tigre
Molhos variados
SANDES
Presa de porco grelhada, alface, maionese de rabano e
pickles de cebola roxa
SALGADOS
Salgados variados tradicionais

QUENTES
Peixe do dia, esmagada de batata-doce e
feijão verde salteado
Bochechas de novilho com espargos legumes e
cogumelos salteados
TACHINHOS
Bacalhau com broa
Cachaço de porco estufado com cebolinhas perola
e legumes
Estufado de legumes e especiarias
Arroz carolino de passas e frutos secos

SOBREMESAS
Frutas frescas | Salada de fruta
Sonhos com calda de vinho do Porto | Fatias douradas
Arroz-doce | Opera de café e praliné
Bolo mousse de chocolate | Pudim de ovos
Éclair de baunilha | Toucinho de céu de gila
Bebidas Incluídas
Vinho branco Vale das Areias Colheita
Vinho tinto Vale das Areias Colheita | Refrigerantes
Águas minerais | Café ou chá

SOPA
Creme de couve-flor trufado e
amêndoa levemente tostada
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Preço por pessoa 59€
Mínimo de 35 pessoas
Iva incluído

2023
MENUS DE NATAL PARA EMPRESAS 2022

MENU I

MENU III

Creme de aipo assado, camarão salteado e

Queijo de cabra gratinado com mel e tomilho,

salada de rebentos

salada de rúcula, pinhões e vinagrete balsâmico

Lombo de bacalhau confitado, batata-doce e

Lombo de bacalhau confitado, xerém de bivalves e

feijão verde salteado

grelos salteados com emulsão de espumante bruto

Tarte de amêndoa e gelado nata

Tornedó de novilho, espargos e batatinhas salteadas
com molho de foie gras

Preço por pessoa 55€

Pudim abade de priscos e salada fresca de citrinos
85€ por pessoa

MENU II
Todos os menus incluem:
Empada de caça e foie gras,

Vinho branco Vale das Areias Colheita Lisboa

salada de folhas frescas e frutos secos

Vinho tinto Vale das Areias Colheita Lisboa

Peixe do dia com pack shoi ao vapo e

Águas minerais | Café ou chá

arroz de limão e coentros
Cachaço de porco confitado, estufado de castanhas
com cogumelos e espargos

Mínimo 15 pessoas

Tarte de maçã gelado de baunilha

Crianças até aos 4 anos oferta;
dos 5 aos 11 anos 50% de desconto

70€ por pessoa
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IVA incluído

