
 

  



 

  

Jantar de Consoada - Buffet 
24 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

 

FRIOS 

Saladas simples e compostas 
Espelho de charcutaria variada 

Presunto fatiado com melão 
Terrina de salmão 

Salgadinhos diversos 
Pirâmide de camarão 

Tábua de queijos nacionais 
 

QUENTES 

Canja de galinha do campo 
Lombo de bacalhau e seus tradicionais acompanhamentos 

Peru recheado com vitela, merguesa e pinhões 
Sortido de pastas  

 

SOBREMESAS 

Fatias Douradas 
Mousse de chocolate com avelãs 

Sonhos de abobora 
Tronco de Natal 

Tarte de Amêndoa 
 Creme Brulée 

Bolo Rei 
Salada de fruta com salpicos de romã 

 

BEBIDAS 

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

 

 

 

Preço por pessoa | 45€ 
Valor inclui IVA à taxa legal em vigor 

 

 

 
Reservas | +351 210 435 000 
sarafonseca@viphotels.com 

  



 

  

Almoço de Natal - Buffet 
25 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

 

FRIOS 

Saladas simples e compostas 
Espelho de charcutaria variada 
Cesta de salgadinhos sortidos 

Pirâmide de camarão 
Tábua de queijos nacionais 

 

QUENTES 

Sopa de tomate com ovo escalfado e aromatizada com coentros 
Filetes de Robalo recheados com legumes com molho cremoso de tomate e azeitona 

Cabrito assado no forno à moda da Beira Alta 
Sortido de Pastas 

 

SOBREMESAS 

Bolo de Chocolate com nozes 
Aletria à Portuguesa 

Torta de citrinos 
Arroz doce à Antiga 

Azevias de grão 
Bolo Rei 

Salada de frutas tropicais 
 

BEBIDAS 

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

 

 

 

Preço por pessoa | 45€ 
Valor inclui IVA à taxa legal em vigor 

 

 

 
Reservas | +351 210 435 000 
sarafonseca@viphotels.com 

  



 

  

Menus de Natal 
GRUPOS DE 10 A 25 PESSOAS 

 

 

OPÇÃO 1 

Caldo verde com chouriço transmontano 
- 

Esmagada de bacalhau com broa e grelos ou 

Cabrito assado no forno à moda da Serra da Estrela 
- 

Buffet de sobremesas 

Doces Natalícios 

Salada de fruta 

Espelho de fruta da época laminada 

 

 

Preço por pessoa* | 30€ 
 

 

OPÇÃO 2 

Canjinha de galo Capão 
- 

Bacalhau à VIP Grand ou 

Lombo de porco recheado com misto de chouriços e cogumelos selvagens 
- 

Buffet de sobremesas 

Doces Natalícios 

Salada de fruta 

Espelho de fruta da época laminada 

 

 

 
Preço por pessoa* | 27.50€ 

 
Reservas | +351 210 435 000 

 

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


