
Jantar de Consoada
a partir das 19:30

Entradas na Mesa
Seleção de pães, azeitonas, seleção de 

salgados, manteigas aromatizadas
ab

Sopa
Cremoso de bacalhau, crocante de grão, ovo 

mollet e rebentos de coentros
 ab

Peixe
Bacalhau de cura portuguesa cozido com todos

 ab

Carne
Peru crocante de frutos secos e castanha, com 

molho de cogumelos
 ab

Sobrenesa
Macarron de palha de Abrantes

ab

Mesa de Doces Natalícios
Filhós, sonhos, bolo-rei, arroz-doce, azevias, 

sericaia, rabanadas, papos de anjo
Fruta laminada 

 ab

Bebidas Incluídas
Vinho branco, tinto e rosé - seleção Luna - 

água, refrigerantes, cerveja e café

PREÇO POR PESSOA: 35€

Deixe todos os detalhes ao 
cuidado da nossa equipa e reserve 

tempo para si. Faça do seu Natal 
um momento delicioso num lugar 

de conforto e inspiração.
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Serviço empratado. 
Crianças até os 05 anos: grátis  

Crianças dos 06 aos 10 anos: 50% desconto
*Inclui as seguintes taxas de IVA: 27.5€ à Taxa 

Intermédia e 7.5 € à Taxa Normal. 

CONDIÇÕES DE RESERVA:
Até 13.12: Reserva sem depósito, devendo 

ser liquidada até esta data. A partir de 
14.12: Reserva mediante pagamento a 100%. 

Cancelamento não reembolsável a partir de 14.12. 
O Programa poderá ser alterado de forma a 
respeitar todas as diretrizes da DGS válidas 
à data do evento. Caso esteja em vigor, será 

obrigatória a apresentação de Certificado 
Digital COVID ou teste negativo



Almoço Buffet de Natal
a partir das 13:00

Mesa de Saladas, Queijos e Enchidos
Mescla de alfaces, milho ao vapor, lâminas 

de beterraba, mix de tomates e orégãos 
Saladinha de choco e coentros

Mexilhão com avinagrado de pimentos e 
cebola roxa

Batata doce com mel e canela, salmão 
marinado com funcho, legumes assados 

com sementes de abóbora e tomilho
Tábua de queijos e enchidos

ab

Sopa
Canja de frango do campo

 ab

Buffet de Quentes
Polvo bem regado em azeite e alho 

Cabrito assado com alecrim
Lombo de porco com tâmaras e baco

 ab

Acompanhamentos
Batatinha a murro, grelos salteados,  

arroz aromático
 ab

Mesa de Sobremesas Natalícios
Filhós, sonhos, bolo-rei, arroz-doce, 

azevias, sericaia, rabanadas, papos de anjo
Mesa de queijos regionais e internacionais 

 ab

Bebidas Incluídas
Vinho branco, tinto e espumante (Seleção 

Luna) águas, refrigerantes, cervejas 
nacionais, café e seleção de chás

PREÇO POR PESSOA: 35€

Deixe todos os detalhes ao 
cuidado da nossa equipa e reserve 

tempo para si. Faça do seu Natal 
um momento delicioso num lugar 

de conforto e inspiração.
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Crianças até os 5 anos: grátis  
Crianças dos 6 aos 10 anos: 50% desconto

*Preço com Taxas e IVA Incluído: 27.5€ à Taxa 
Intermédia e 7.5€ à Taxa Normal. 

CONDIÇÕES DE RESERVA:
Até 13.12: Reserva sem depósito, devendo ser 

liquidada até esta data.
A partir de 14.12: Reserva mediante 

pagamento a 100%. Cancelamento não 
reembolsável a partir de 14.12.

O Programa poderá ser alterado de forma a 
respeitar todas as diretrizes 

da DGS válidas à data do evento. Caso esteja 
em vigor, será obrigatória 

a apresentação de Certificado Digital COVID ou 
teste negativo.


