
Os Loucos Anos 20
19.00 H

Cocktail de Boas Vindas

Menu
Carabineiro - Ostra fumada - Caviar

Foie-Gras - Manteiga Noisette - Balsâmico - Pinhão

Robalo - Xerém de Bivalves - Algas - Champanhe

Novilho Maturado - Aipo - Cogumelos selvagens - Trufa

Chocolate Ruby - Pistachio - Lima Kaffir

Paring de Vinhos

Café e Petit-Fours

00.00H
Passas, uvas e champanhe

Buffet de Ceia
Seleção de queijo nacionais e internacionais

Seleção de enchidos e charcutaria

Seleção de salgadinhos
(empadas, chamuças, rissol e pasteis bacalhau)

Seleção de pães, tostas, compotas e frutos secos

Seleção de Mini Pastelaria
(macarrons, tarteletes de fruta, tarteletes de limão merengadas, brownie de chocolate e 

nozes, pasteis de nata, eclairs de Café, Cheesecake de frutos vermelhos)

Bar aberto até às 04:00H



Os Loucos Anos 20
13.00 H | DIA 1 - BRUNCH

Entradas & Frios
Salada de queijo mozarela, tomate e molho pesto 

 Salada de atum, feijão frade, azeitonas e salsa

Salada de bacalhau, grão de bico e ovo cozido

Salada Cesar de frango grelhado, parmesão e molho de anchovas

Salada de legumes grelhados, queijo feta e tomate seco

Salada de camarão, fruta tropical e molho de cocktail

Carpaccio de novilho, parmesão e rúcula

Mexilhão Marinado com molho verde

Sapateira recheada

Ostra ao natural

Quiche de cogumelos

Presunto laminado

Leitão à bairrada

Saladas simples
(alface, tomate, cenoura, pepino, beterraba, milho)

Molhos

Principais
Creme de espargos, nata trufada e cerefólio

Medalhões de tamboril, legumes salteados e molho de camarão

Bacalhau à lagareiro, batata ao sal e grelos

Tornedó de novilho, gratan de batata e molho de pimenta e conhaque

Costeletas de borrego grelhadas, cogumelos e molho de alho e alecrim
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Sobremesas
Pasteis de nata

Macarrons

Tarteletes de limão merengadas

Brownie de avelã

Cheesecake de framboesa

Torta de laranja

Bolo Opera

Mousse de Maracujá

Pudim Abade Priscos

Seleção de fruta da época

Tábua de queijos nacionais e internacionais

Seleção de pães, tostas, compotas e frutos secos


