BUFFETS
2022

Desejamos umas ótimas Festas!

BUFFET CASTILHO
Entradas e saladas
Selecção de 6 saladas simples e 4 compostas à escolha do chefe
Shot e miniatura
Molhos e vinagretes
Salgadinhos portugueses
Sopa | Escolha uma opção:
Creme de legumes com cebolinho
Caldo verde de batata doce com farinheira
Sopa de espinafres com queijo fresco
Peixe | Escolha uma opção:
Tranche de salmão com crosta de citrinos
Lombo de bacalhau com espinafres salteados
Filete de dourada com molho de caldeirada
Arroz de tamboril e coentros
Carne | Escolha uma opção:
Arroz de pato
Peito de frango com molho de tomilho
Cachaço de porco assado com molho de tomilho
Bochechas de novilho estufadas com echalotas caramelizadas
Pasta | Escolha uma opção:
Penne com molho de tomate, azeitonas e manjericão
Tagliatelle carbonara com parmesão
Gnocchi de batata com abóbora e requeijão
Sobremesas
Bolo rei | Lampreia de ovos | Tronco de Natal | Rabanadas | Sonhos | Coscorões | Arroz doce
Sericaia | Mousse de coco e maracujá | Panna cotta de chocolate negro | Fruta da estação
Componha o seu menu
Escolha um creme ou sopa, uma pasta, um prato de peixe ou carne | 44,50€
Escolha um creme ou sopa, um prato de peixe e de carne | 46,50€
Escolha um creme ou sopa, uma pasta, um prato de peixe e de carne | 48,50€
Suplemento de bebidas para todos os menus
Sumo laranja, águas minerais e café expresso | 6,00€
Sumo de laranja, vinhos branco e tinto Vale das Areias, águas minerais e café expresso | 9,00€
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Alguns dos elementos descritos podem conter alergénicos. Para mais informações agradecemos que solicite a lista de ingredientes.
Os preços mencionados neste kit estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Preços com IVA incluído | Todos os preços são por pessoa | Buffet válido a partir de 30 pessoas | Validade até 31 Dezembro 2022.

BUFFET LISBOA
Saladas
Saladas simples
Salada Caesar com frango grelhado e anchovas
Salada de tataki de atum com abacaxi assado e especiarias
Couscous com legumes mediterrânicos e azeite de ervas
Salada de queijo mozarela, tomate e manjericão
Entradas | Escolha uma opção:
Carpaccio de novilho com lascas de parmesão e rúcula
Salmão fumado com lima e nata azeda
Salgadinhos portugueses
Tábua de queijos e charcutaria tradicionais
Sopas | Escolha uma opção:
Aveludado de espargos e sementes de papoila
Sopa de peixe da nossa costa e croutons
Creme de tomate e mangericão
Creme de couve-flôr com amendôa torrada
Peixe | Escolha uma opção:
Bife de atum com molho virgem
Lombinhos de bacalhau escalfados em azeite aromático
Corvina com crosta de azeitona e molho de alcaparras
Arroz de peixe e camarão da nossa costa
Carne | Escolha uma opção:
Peru recheado com ricotta e espinafres
Bochechas de porco confitadas com porto e tomilho
Coxa de pato confitada com chutney de laranja
Novilho recheado com legumes primavera e molho de mostarda
Acompanhamentos quentes | Escolha uma opção de entre legumes, batatas e arroz
Legumes grelhados | Ratatouille de legumes | Legumes gratinados
Batata assada a murro | Batata gratinada com perfume de tomilho | Batata padeiro
Arroz de enchidos | Arroz de frutos secos | Risoto de espargos e cogumelos
Pasta | Escolha uma opção:
Tagliatelle verde com molho de queijo parmesão
Eggnoodles com legumes orientais e sésamo
Tortellini com ricotta e molho de espinafres
Canelones de cogumelos gratinados
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Alguns dos elementos descritos podem conter alergénicos. Para mais informações agradecemos que solicite a lista de ingredientes.
Os preços mencionados neste kit estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Preços com IVA incluído | Todos os preços são por pessoa | Buffet válido a partir de 30 pessoas | Validade até 31 Dezembro 2022.

Sobremesas
Bolo rei | Lampreia de ovos | Tronco de Natal | Rabanadas
Sonhos | Coscorões | Arroz doce | Sericaia | Mousse de coco e maracujá
Panna cotta de chocolate negro | Fruta da estação

Componha o seu menu
Escolha um creme ou sopa, uma pasta, um prato de peixe ou um de carne | 48,50 €
Escolha um creme ou sopa, um prato de peixe e um prato de carne | 52,50€
Escolha um creme ou sopa, uma pasta, um prato de peixe e um de carne | 54,00€
Suplemento de bebidas para todos os menus acima descritos
Sumo laranja, águas minerais e café expresso | 6,00€
Sugestão Sommelier I
Vinho branco e tinto Vale das Areias Colheita, sumo de laranja, águas minerais e café expresso | 9,00€
Sugestão Sommelier II
Vinho branco Vale das Areias Arinto I Vinho tinto Vale das Areias Touriga Nacional ou Syrah
Sumo de laranja | Águas minerais | Café expresso | 11,00€
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Alguns dos elementos descritos podem conter alergénicos. Para mais informações agradecemos que solicite a lista de ingredientes.
Os preços mencionados neste kit estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Preços com IVA incluído | Todos os preços são por pessoa | Buffet válido a partir de 30 pessoas | Validade até 31 Dezembro 2022.
De acordo com o número de pessoas e menu escolhido, poderá ter de ser orçamentado um suplemento pelo espaço.

MENUS
2022

Desejamos umas ótimas Festas!

MENU EXECUTIVO I
SOPAS & ENTRADAS
Sopa de couve flor, espinafres e amêndoa laminada
Creme de courgete e salmão fumado
Creme de tomate assado, crouton de queijo da Ilha e azeite de coentros
Aveludado de abóbora, requeijão e canela
Trouxa de queijo cabra, chutney de maçã e frutos secos
Carpaccio de novilho, portobello, rúcula e lascas de parmesão
Folhado de cogumelos e espinafres
Salada de atum panado em sésamo com abacaxi em especiarias
PRATOS PRINCIPAIS
Bacalhau meia cura braseado sobre Brás de espargos, tomate e azeitona
Dourada corada com arroz cremoso de tomate e coentros
Corvina em crosta de azeitona, fricassé de camarão e legumes
Salmão braseado com risotto de citrinos e pak choi
Lombinho de porco com batata e maçã assada
Supremo de frango com batata gratinada e molho de ervas aromáticas
Bochecha de novilho, puré de batata e espargos verdes
Coxa de pato confit com risotto de cogumelos aromatizado com trufa
SOBREMESAS
Bolo rei | Lampreia de ovos | Tronco de Natal | Rabanadas | Sonhos | Coscorões | Arroz doce
Sericaia | Mousse de coco e maracujá | Panna cotta de chocolate negro | Fruta da estação
Componha o seu menu
Escolha uma sopa ou entrada, um prato principal e uma sobremesa | 41,00€
Escolha uma sopa ou entrada, um prato principal de peixe e um de carne e uma sobremesa |
45,00€
Suplemento de bebidas para todos os menus acima descritos
Sugestão Sommelier I
Vinho branco Vale das Areias Colheita e Vinho tinto Castelão | Sumo de laranja | Águas minerais | Café
expresso | 9,00€
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Alguns dos elementos descritos podem conter alergénicos. Para mais informações agradecemos que solicite a lista de ingredientes.
Os preços mencionados neste kit estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Preços com IVA incluído | Todos os preços são por pessoa | Validade até 31 Dezembro 2022.
De acordo com o número de pessoas e menu escolhido, poderá ter de ser orçamentado um suplemento pelo espaço.

MENU EXECUTIVO II
SOPAS & ENTRADAS
Sopa de peixe da nossa costa
Creme de cogumelos com vieira braseada e aipo
Aveludado de ervilhas com ovo e presunto
Bisque de camarão
Salada de camarão, manga, pimentos e coentros
Burrata DOP com tomate bio, marinado com pesto de manjericão e rúcula
Carpaccio de polvo com picadinho de tomate e pimentão doce fumado
Tártaro de novilho
PRATOS PRINCIPAIS
Robalo braseado, tarte de legumes e amêijoa
Garoupa corada, ragoût de camarão e legumes
Naco de Tamboril escalfado com xerém de bivalves
Pregado em noisette, arroz de lingueirão, tomate e coentros
Magret de pato com flan de batata doce, cogumelos e espargos
Tornedó de novilho com gratin de batata, foie gras e cebola roxa caramelizada
Carré de borrego provençal
Leitão crocante, abóbora caramelizada e tatin de maçã
SOBREMESAS
Bolo rei | Lampreia de ovos | Tronco de Natal | Rabanadas | Sonhos | Coscorões | Arroz doce
Sericaia | Mousse de coco e maracujá | Panna cotta de chocolate negro | Fruta da estação
Componha o seu menu
Escolha uma sopa ou entrada, um prato principal e uma sobremesa | 49,00€
Escolha uma sopa ou entrada, um prato principal de peixe e um de carne e uma sobremesa |
54,00€
Suplemento de bebidas para todos os menus acima descritos
Sugestão Sommelier
Vinho branco Vale das Areias Colheita e Vinho tinto Castelão | Sumo de laranja | Águas minerais |
Café expresso | 9,00€
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Alguns dos elementos descritos podem conter alergénicos. Para mais informações agradecemos que solicite a lista de ingredientes.
Os preços mencionados neste kit estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Preços com IVA incluído | Todos os preços são por pessoa | Validade até 31 Dezembro 2022.
De acordo com o número de pessoas e menu escolhido, poderá ter de ser orçamentado um suplemento pelo espaço.

