
 

  



 

  

Menus de Natal 
Grupos de 10 a 25 pessoas 

 

 

OPÇÃO 1 

Creme de espargos e amêndoa torrada 
*** 

Darne de bacalhau fresco sobre esmagada de batata-doce  
e brócolos com crosta de presunto 

ou 
Costeletas de borrego com molho de menta 

acompanhado de arroz no forno e legumes ao vapor 
*** 

Buffet de sobremesas 
Doces natalícios 
Salada de fruta 

Espelho de fruta da época laminada 
 

Preço por pessoa | €30 
 

 

OPÇÃO 2 

Sopa rica de peixe com croutons 
*** 

Filetes de robalinho com camarão e molho de açafrão 
ou 

Roti de peru com batatinha salteada e legumes da nossa horta 
*** 

Buffet de sobremesas 
Doces natalícios 
Salada de fruta 

Espelho de fruta da época laminada 
 

Preço por pessoa | €27.50 
 

 
Os preços incluem vinho branco e tinto (sugestão do Hotel), águas, refrigerantes e cafés 

Nota: Oferta de Bolo Rei 

 
 

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

  



 

  

Buffet de Natal 
Mínimo 25 pessoas 

 

 

BUFFET DE FRIOS 

Salada verde com os nossos frutos e nozes 

Salada de beterraba e laranja 

Salada de batata-doce com farripas de frango 

Salada de palmitos 

Salada abacate com uvas 

Salada de couve roxa e frutas exóticas 

Sortido dos nossos molhos 
 

PRATOS PRINCIPAIS 

Bacalhau escalfado sobre couve-galega e suas batatinhas 

Filete de robalinho com camarão e seu molho de açafrão 

Bacalhau em crosta de broa com grelos salteados 

Polvo assado à Minhota 

Darne de bacalhau fresco sobre esmagada de batata-doce e brócolos 

 

Medalhão de vitelão com frutos do bosque e basílico 

Roti de peru com tagliatelle e seu molho 

Pernil no forno assado com ananás e batatinhas 

Costeletas de borrego com molho de menta e arroz basmatti  
 

BUFFET DE SOBREMESAS 

Doces Tradicionais 

Creme brullé de alfarroba 

Espelho de Frutas 

 

Tábua de queijos** 

 

 

 
 

 



 

  

Buffet 1       Buffet 2 
Buffet de saladas      Buffet de saladas 

1 prato principal à escolha     2 pratos principais à escolha 

Buffet de sobremesas      Buffet de sobremesas 

              Bebidas descritas      Bebidas descritas 

        Preço por pessoa | 26€   Preço por pessoa | 30€ 
 

 
  **Inclui-se a pedido do cliente com custo adicional de €3.50 por pessoa 

 Os preços incluem vinho branco e tinto (sugestão do Hotel), águas, refrigerantes e cafés 

Nota: Oferta de Bolo Rei 

 
 

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

  



 

  

 

 
 

Buffet 1       Buffet 2 
Buffet de saladas      Buffet de saladas 

1 prato principal à escolha     2 pratos principais à escolha 

Buffet de sobremesas      Buffet de sobremesas 

              Bebidas descritas      Bebidas descritas 

        Preço por pessoa | 26€   Preço por pessoa | 30€ 

 

 
  **Inclui-se a pedido do cliente com custo adicional de €3.50 por pessoa 

 Os preços incluem vinho branco e tinto (sugestão do Hotel), águas, refrigerantes e cafés 

Nota: Oferta de Bolo Rei 

 
 

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€ 
 

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


