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SALÃO OS CÂNTAROS

MESA DE QUENTES
Petiscos regionais da Beira

Seleção de enchidos tradicionais

MESA DE CARNES FRIAS
Variedade de carnes frias laminadas

Leitão assado

MESA DE MARISCOS
Camarão cozido

Lagosta laminada
 Mousse de sapateira

Amêijoas à Bulhão Pato
Mexilhões com molho vinagrete

PRATOS PRINCIPAIS
Creme de cogumelos salpicado 

com estaladiço de presunto
Vieiras coradas com camarão

Lagosta gratinada com arroz terra e mar
Tornedó corado com caixinha de legumes, batata 

rosti em redução de vinho do Porto

BUFFET DE SOBREMESAS
Seleção de doces regionais e tradicionais

Seleção de queijos da região
Fonte de chocolate

Variedade de fruta da época laminada

BEBIDAS INCLUÍDAS
Vinhos seleção Luna Hotéis, águas com e sem gás, 

cerveja, refrigerantes, serviço de cafetaria

00H00 - BEM VINDO 2022!  
BRINDE AO ANO NOVO

01H00 - CEIA DE ANO NOVO

BUFFET
Mesa de queijos e enchidos, carnes frias, cascata de 

camarão, caldo verde e buffet de doces

BAR ABERTO
Vinhos seleção Luna Hotéis, digestivos, águas com e 
sem gás,  cerveja, refrigerantes, chocolate quente e 

serviço de cafetaria
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22Jantar e Animação Especial  

com artista convidado

PREÇO POR PESSOA: €  150
Crianças até aos 5 anos: Grátis. Crianças dos 6 aos 10 anos: 50% de desconto. Preços com taxas e IVA incluído: € 100 à Taxa Intermédia e remanescente 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.

RESERVAS/RESERVATIONS:   +351 289 009 400 ·  BOOK@LUNAHOTEIS.COM ·  LUNAHOTEIS.COM
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BUFFET NO RESTAURANTE MEDIEVAL

Entradas
Buffet de saladas e petiscos serranos quentes e frios

Seleção de queijos da serra

Variedade de enchidos e carnes fumadas

x

Pratos Principais
Creme da horta

Bacalhau à Zé do Pipo

Cabrito assado à serrana,  
com esparregado e batatinha nova

Seleção de carnes grelhadas

x

Buffet de Sobremesas
Seleção de doces, bolo-rei, fatias douradas, 

lampreia de ovos, tronco de Natal, arroz doce e pudins

Variedade de fruta da época laminada

x

Bebidas Incluídas
Vinhos seleção Luna Hotéis, águas com e sem gás, 

cerveja, refrigerantes, serviço de cafetaria.
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22Brunch de Ano Novo

RESERVAS/RESERVATIONS:   +351 289 009 400 ·  BOOK@LUNAHOTEIS.COM ·  LUNAHOTEIS.COM

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.


