
Turno 1 
19:00H - 21:30H

Música ao Vivo
20:00H - 21:30 H

Menu Infantil
Creme de legumes

Panados de perú Cordon Bleu
Cheesecake com couli de frutos vermelhos

Águas e refrigerantes

30€
menu criança

139€
por pessoa

PASSAGEM DE ANO
MENU

31 DEZEMBRO 2022

Entrada
Paté de cavala fumada e vieira, carpaccio de pickle 

de beterraba amarela, ovas de salmão

Couvert
Pão caseiro de azeitona preta, 

manteiga aromatizada, humús de couve flor assada 
perfumada com tahini

Lombo de robalo salteado, camarão, puré de ervilha, 
ameijoa em redução de alho françês e alvarinho, crocante de cherovia

Lombo de novilho braseado com trufa preta, 
mescla de shitake e chanterelles, edamame, batata doce 

e pancetta

Sobremesa
Millionaire de dulce de leche, 

geleia de chocolate e frutos silvestres
Café e Bolo Rei

Bebidas Incluídas
Uma garrafa de vinho branco ou tinto selecionada

pelo nosso maítre, refrigerantes e água

ou

Escolher um prato principal



Couvert
Pão caseiro de azeitona preta , manteiga aromatizada,

humús de couve flor assada perfumada com tahini

Entrada
Tarte quente de alcachofras e endívia com

vinagrete de estragão e rebentos de mostarda

Polpa de beringela assada com jardim de legumes baby
em cama de polenta de cogumelos shimenji e rebentos de sorel

Risotto cremoso de espelta, cevada e beterraba amarela,
perfume de óleo de trufa, pistácio torrado e rebentos de ervilha

Sobremesa
Millionaire de dulce de leche, 

geleia de chocolate e frutos silvestres
Café e Bolo Rei

Bebidas Incluídas
Uma garrafa de vinho branco ou tinto selecionada

pelo nosso maítre, refrigerantes e água

Turno 1 
19:00H - 21:30H

PASSAGEM DE ANO
MENU VEGETARIANO

31 DEZEMBRO 2022

Música ao Vivo
20:00H - 21:30 H

119€
por pessoa

ou

Escolher um prato principal



Música ao Vivo - 22:00H - 00:00 H
Brinde com Champanhe e 12 Passas - 00:00 H

30€
menu criança

179€
por pessoa

Turno 2
22:00H - 00:00H

PASSAGEM DE ANO
MENU

31 DEZEMBRO 2022

Entrada
Paté de cavala fumada e vieira, carpaccio de pickle 

de beterraba amarela, ovas de salmão

Couvert
Pão caseiro de azeitona preta, 

manteiga aromatizada, humús de couve flor assada 
perfumada com tahini

Lombo de robalo salteado, camarão, puré de ervilha, 
ameijoa em redução de alho françês e alvarinho, crocante de cherovia

Lombo de novilho braseado com trufa preta, 
mescla de shitake e chanterelles, edamame batata doce 

e pancetta

Sobremesa
Millionaire de dulce de leche, 

geleia de chocolate e frutos silvestres
Café e Bolo Rei

Menu Infantil
Creme de legumes

Panados de perú Cordon Bleu
Cheesecake com couli de frutos vermelhos

Águas e refrigerantes

Bebidas Incluídas
Uma garrafa de vinho branco ou tinto selecionada

pelo nosso maítre, refrigerantes e água

Carne

Peixe



PASSAGEM DE ANO
MENU VEGETARIANO

31 DEZEMBRO 2022

Turno 2
22:00H - 00:00H

Música ao Vivo - 22:00H - 00:00 H
Brinde com Champanhe e 12 Passas - 00:00 H

159€
por pessoa

Couvert
Pão caseiro de azeitona preta , manteiga aromatizada,

humús de couve flor assada perfumada com tahini

Entrada
Tarte quente de alcachofras e endívia com

vinagrete de estragão e rebentos de mostarda

Polpa de beringela assada com jardim de legumes baby
em cama de polenta de cogumelos shimenji e rebentos de sorel

Risotto cremoso de espelta, cevada e beterraba amarela,
perfume de óleo de trufa, pistácio torrado e rebentos de ervilha

Sobremesa
Millionaire de dulce de leche, 

geleia de chocolate e frutos silvestres
Café e Bolo Rei

Bebidas Incluídas
Uma garrafa de vinho branco ou tinto selecionada

pelo nosso maítre, refrigerantes e água

Segundo Prato

Primeiro Prato


