
Menu
de Natal



Estação de Saladas
Salada natalina com peito de peru e frutas

Salada natalina de frutas secas 

Salada caprese com castanha portuguesa

Salada caesar com croutons 

Salada de alface americana

Salada de pupunha e alface crespa

Salada de aspargo chileno com coração de alcachofra

Salada de lentilha com endívia e mussarela de búfala 

Mix de hortaliças com pimenta biquinho 

Espelho de peixes defumados com picles oriental

Espelho de embutidos defumados com tâmaras 

Tábua de queijos nobres com frutas e pães 

Sardella

Alichela 

Patê de truta defumada 

Patê de tomate seco

Patê de damasco 

Cesta de pães

Torradas com ervas 



Molhos
Molho golf oriental

Molho de ervas de provence

Molho dijon com curry indiano

Molho pesto

Molho de azeite extra virgem 

Vinagrete dijon

Vinagrete de frutas vermelhas

Vinagrete balsâmico

Vinagrete de queijo gorgonzola

Vinagrete de geléia de pimenta 

Caldos
Caldo verde à moda Estoril

Creme de mandioquinha com croutons de bacon 



Estação dos 
Pratos Principais

Supreme de peru ao molho de castanha portuguesa e frutas grelhadas

Bacalhau estoril a gomes de sá ao vinho verde

Pernil assado e leitão à pururuca ao molho alho e óleo e limão siciliano 

Steak de filé flambado ao courvoisier e cogumelo porto belo 

Tender assado com vinho do porto, cereja e maçã  

 

Estação das Massas
Sofiole de queijo ao molho pomodoro 

 Spaghetti ao molho de queijo da serra da estrela

Conchiglioni ao molho de pesto com pinoles 

Guarnições
Arroz branco

Arroz com amêndoas e passas 

Arroz integral com brócolis

Ratatouille de legumes grelhados 

Batata Lyonnaise

Farofa de frutas natalinas 

 



Estação das 
Sobremesas

Bouchê de noel

Rabanada natalina 

Torta de maçã com canela 

Torta de nozes

Torta floresta negra

Cheesecake ao coulis de frutas vermelhas 

Pudim de leite 

Mousse de chocolate belga

Chocotone

Mini pâtisserie francesa

Pannacota de frutas vermelhas

Brigadeiro de chocolate belga

Trufa de chocolate branco e pistache 

Palha italiana

  

 



Bebidas
do Jantar

Água mineral com e sem gás

Refrigerantes

Sucos

Cerveja 

  

 Para Finalizar
Café

Chá

Petit Four 

Chef Executive de Cozinha

Antonino Malaquias 


