com artista convidado
DAS 19H30 ÀS 2H00

x

Welcome Cocktail

Camarão com molho de manga picante
Mini tarteletes recheadas com mousse de lagosta
Espetadinhas de frango com molho de iogurte e hortelã
Cogumelos recheados
Blinis com salmão fumado, natas azedas e cebolinho
Bombom de risotto de trufa
Espetadas de fruta

x

Jantar
Entrada

Camarão Tigre em kadaif, chutney de manga e abacaxi
e ovas de gengibre

Prato de Peixe

Lombo de bacalhau gratinado, estaladiço de presunto,
couve portuguesa e puré de azeite

Réveillon
2021-2022

Jantar e Animação Especial

Limpa palato

Sorbet de lima e hortelã

Prato de Carne

Lombo de novilho assado, com redução de vinho do Porto
e mil-folhas de batata-doce

Arcos Hotel
Arcos de Valdevez

Sobremesa

Crocante de creme brûlée com gelado artesanal de mel

Bebidas

Vinho branco, tinto e espumante (Seleção Luna), águas,
refrigerantes, cervejas nacionais, café e seleção de chás
00H00

BEM VINDO 2022! BRINDE AO ANO NOVO
01H00

CEIA DE ANO NOVO
Mini pregos em bolo do caco
Pão com chouriço
Caldo verde
Seleção de doces regionais
Salada de fruta
Tábua de queijos
PREÇO POR PESSOA: 150€

I N FO R M AÇÕ E S E R E S E RVA S |
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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.

289 009 400 | book@lunahoteis.com | www.lunahoteis.com

13H00 - 15H30
BUFFET

Entradas

Buffet de saladas simples e compostas
Seleção de petiscos quentes e frios
Variedade de enchidos e fumados
Camarão cozido em cama de gelo

x

Buffet de Quentes
Creme de legumes
Polvo à lagareiro
Lombelo de porco recheado com queijo da serra
Cabrito assado à padeiro

x

Réveillon
2021-2022

Brunch de Ano Novo

Buffet de Sobremesas

Seleção de doces regionais e tradicionais
Fruta laminada da época
Seleção de queijos Portugueses

Arcos Hotel

x

Arcos de Valdevez

Bebidas

Vinho branco, tinto e espumante (Seleção Luna),
águas, refrigerantes, cervejas nacionais, café e
seleção de chás

PREÇO POR PESSOA: 40€

Crianças até aos 5 anos: Grátis
Crianças dos 6 aos 10 anos: 50% de
desconto
Preços com taxas e IVA incluído: €
27,5 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.
É obrigatória a apresentação de
Certificado Digital COVID ou teste
negativo. O Programa poderá ser alterado
de forma a respeitar todas as diretrizes da
DGS em vigor à data do evento.
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289 009 400 | book@lunahoteis.com | www.lunahoteis.com

