
Neste Natal abra as portas do palácio à sua 
empresa. Almoços e jantares de Natal com 
menus exclusivos. 

Sintam-se em casa, na Casa da Calçada.

casadacalcada.com
T: +351 255 410 830 | e: teresa.oliveira@casadacalcada.com

Menus Natal
2019



IVA INCLUÍDO

40€ por pessoa com bebidas
das nossas caves incluídas

SELEÇÃO DE FRIOS
Salada de feijão frade, atum e ovo cozido • Salada de presunto, 
batata, aipo e salsa • Salada de favas com salpicão fumado • 

Salada de grão de bico com bacalhau e pimentos assados • Salada 
de queijo fresco, tomate e pesto • Seleção de salgadinhos fritos • 

Tábua de chacutaria • Enchidos grelhados • Saladas simples e molhos

PRINCIPAIS
Caldo verde à Minhota

Bacalhau Gratinado com camarão

Borrego assado, batata padeiro e grelos

Arroz de forno

SOBREMESAS
Bolo Rei • Rabanadas • Sonhos • Tronco de natal • Leite de creme • 

Pudim de ovos • Fruta Laminada • Tábua de queijo Nacionais               
e internacionais (compotas e bolachas)

BEBIDAS
Água, soft drinks e cafés incluídos 

Mínimo para buffet 25 pessoas

Buffet Natalício



32,5€ por pessoa com bebidas
das nossas caves incluídas

ENTRADAS
(escolher uma opção)

Carpaccio de bacalhau meio cura, pesto de salsa e azeitona

Creme de cogumelos, nata trufada e amêndoa

Estaladiço de alheira, maça caramelizada e vinagrete de xerez

PRINCIPAIS
(escolher uma opção)

Porco Preto Confit, risotto de cogumelos e molho de vinho do porto

Magret de pato, gratan de batata, cenoura glaceada e especiarias

Bacalhau confit, batata ao sal, grelos e pimentos assados

SOBREMESAS
(escolher uma opção)

Pudim Abade Priscos, tangerina e manjericão

Crepe de leite creme tépido, minestrone de fruta e baunilha

Fondant de abobora, requeijão de ovelha e gelado de noz

BEBIDAS
Água, soft drinks e cafés incluídos 

Mínimo menu 10 pessoas

Set Menu

Os pratos deverão ser escolhidos previamente e deverão ser únicos 
(idênticos) para todos os convidados

IVA INCLUÍDO



ALOJAMENTO
De 01 a 23 de Dezembro, a Casa da Calçada Relais & Châteaux 
oferece uma tarifa especial de 100.00€ para alojamento em Quarto 
Executivo, ocupação individual, com pequeno-almoço incluído aos 
clientes que pretendam pernoitar no hotel na noite do evento.

EVENTOS DE 10 A 30 CONVIDADOS
Oferta de um jantar para duas pessoas no restaurante Largo do Paço, 
menu 3 pratos à escolha do Chef, com oferta de caixa de Vinho da 
Calçada.

EVENTOS DE 30 A 80 CONVIDADOS
Oferta de 1 noite de alojamento para duas pessoas em Quarto 
Executivo com pequeno-almoço incluído.

EVENTOS  PARA MAIS DE 80 CONVIDADOS
Oferta de 1 noite de alojamento para duas pessoas em Quarto 
Executivo com pequeno-almoço incluído + Oferta de um jantar para 
duas pessoas no restaurante Largo do Paço (menu 5 pratos à escolha 
do Chef, com Vinhos da Calçada incluídos).

Ofertas Especiais


