
 

  



 

  

Almoços/Jantares de Natal  
EMPRESAS 

 

 

WELCOME DRINKS 

Sumo laranja 

Espumante com frutos silvestres 

Chá de maçã aromatizado com hortelã 

Porto seco e Tawny 

 

BUFFET DE FRIOS 

Saladas simples e compostas 

Molhos variados 

Variedade de queijos nacionais e estrangeiros 

Enchidos regionais 

 
 

Escolher 1 sopa, 1 prato de massa, 1 prato de peixe e 1 prato de carne 

 

 

 

SOPAS 

Creme de legumes ou 

Creme aveludado de aves com castanhas ou 

Caldo verde 

 

MASSAS 

Esparguete com leite de coco, pimentos 

vermelhos e cogumelos ou 

Fusilli com açafrão e legumes ou 

Farfalhe com mexilhão, ameijoas, tomate fresco e 

coentros 

 

PEIXES 

Bacalhau lascado em azeite virgem com crosta de 

amêndoas e coentros ou 

Misto de peixes com ananás grelhado ou 

Filetes de linguado no forno com molho de lima e 

estragão 

 

CARNES 

 Medalhinhas de novilho com cogumelos 

selvagens e gratinado de alho francês ou 

     Medalhões de porco confitados com 

especiarias e migas de legumes ou 

Peru recheado com tâmaras e frutos secos 

 



 

  

 

SOBREMESAS 

Sobremesas tradicionais da época 

Fruta fresca 

 

BEBIDAS 

Água mineral, refrigerantes, vinho tinto e branco (sugestão do Hotel) e café 

 

 

 

Mínimo de 20 pessoas 
 

Preço por pessoa | 25€ 
Valor inclui IVA à taxa legal em vigor 

 
 

Reservas | +351 210 020 400 
vendas.arts@viphotels.com 

  



 

  

Jantar de Consoada 
24 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

 

BUFFET DE FRIOS 

Saladas simples 

Saladas compostas 

Seleção de carnes frias 

Pirâmide de camarão 
 

QUENTES 

Creme de aves 

Lombo de bacalhau cozido ao vapor e seus tradicionais acompanhamentos 

Peru recheado com castanhas sobre esmagada de batata e brócolos 

Sortido de pastas à VIP Grand 
 

SOBREMESAS 

Doces Natalícios 

Espelho de fruta 

Tábua de queijos 
 

BEBIDAS 

Água mineral, Vinho branco e tinto D. Ermelinda, refrigerantes e café 

 

 

 
 
 
 

Preço por pessoa | 30€ 
 

Reservas | +351 210 435 000 

Menus de Natal 
GRUPOS DE 10 A 25 PESSOAS 

 

 *Os preços incluem vinho branco e tinto, águas, refrigerantes e cafés. Nota | Oferta de Bolo de Rei 


