
- Presunto de Trás-os-Montes a trinchar no momento

- Sonhos de gambas com molho crioulo

- Empadinhas de perdiz com uvas passas

- Mini quiches de três queijos

- Cones recheados de queijo da serra

- Mini Cogumelos recheados

- Ceviche peruano

- Blinis de salmão fumado com creme de aneto e

funcho

- Mil folhas de alheira

- Peito de pato fumado

SELEÇÃO DE BEBIDAS

- Seleção de vinhos das nossas caves

- Cocktail’s Clássicos – Cosmopolitan, Manhattan,

Kir Royal, Sidecar

- Águas, sumos e refrigerantes

- Cafés e infusões

APERITIVO SERVIDO NO BAR
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Os cumprimentos do Chef Carlos Silva

MENU DE GALA

- Risotto de gambas e lagosta com aroma de açafrão e 

manjericão lima

- Espumante Quinta da Lixa Bruto

- Lombinho de garoupa tostado com pinhões sobre leito de

legumes e aromatizado com cogumelos morrilles

- Colinas do Avesso “Coleção Privada” MV16-20, Reg.

Vinhos Verdes

- Tornedó de vitela Mirandesa com lascas foie gras fresco,

molho de trufas negras e Cognac

- Kopke São Luiz Reserva 2019, DOD Douro

- Panacotta de frutos vermelhos e chocolate Callebut

- Porto Kopke Late Bottled Vintage

- Espumante bruto Quinta da Lixa Rosé e uvas passas

MEIA-NOITE
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Condições da oferta:
Preço por pessoa - 160,00€
Crianças: 0-3 anos - Grátis
Dos 4 aos 11 anos: Menu especial para
crianças: 60,00€
Grupos com mais de 10 adultos -
Desconto de 5%
Descontos não acumuláveis

member of

- Tábuas de queijos Nacionais, com variedade de

pães e tostas

- Doces conventuais portugueses 

- Apfelstrudel com molho de baunilha

- Mousses em verrines

- Macarrons

- Taças de fruta fresca

- Caldo de Cação e coentros frescos

- Preguinhos do lombo

- Mini sanduíches de leitão

PARA MAIS TARDE

Whisky novo, Aguardente velha, Bailey’s, Vodka, Gin, Rum

BAR ABERTO

CEIA

Um revival das décadas de 80 e 90 

que promete uma noite para 

recordar e comemorar a chegada do 

novo ano com muita música e diversão.

FESTA


