MENUS
NATAL
2018
GRUPOS
E EMPRESAS

por pessoa
(bebidas incluídas)

MENU
MENU “TUDO NUM TRENÓ…”
ENTRADA
Canja de pombo com aletria
Ou
Creme de cabaças com menta
PRATOS PRINCIPAIS
Na nata o bacalhau lascado com camarão tudo gratinado
Ou
Rolinho de peru recheado com morcela da beira sobre um esmagado
de batata doce e ameixas cozidas em tinto
SOBREMESAS
Os três sonhos… rabanada, sonho e filhós
SUPLEMENTO
DE WELCOME
DRINK
desde

4€

Foto meramente ilustrativa

25,

00€

por pessoa
(bebidas incluídas)

MENU
“O TOQUE DO SINO”
ENTRADA
Creme de castanha, butternut e peito de codorniz
Ou
Carpaccio de bacalhau com piso de azeitonas e verde temperado
PRATOS PRINCIPAIS
Coxinha de pato mudo com arroz de laranja, pinhões e maçã reineta em mel
Ou
O linguado a esconder o polvo sobre um guisado de legumes e cotovelinhos
SOBREMESAS
A noz e o chocolate com a baunilha a pingar
Ou
O abade de priscos e uma saladinha de citrinos

SUPLEMENTO
DE WELCOME
DRINK
desde

4€

Foto meramente ilustrativa

35,

00€

por pessoa
(bebidas incluídas)

MENU
“HISTORIA ANTIGA… ÁRVORE DE NATAL“
ENTRADA
A pera bêbeda em moscatel com caroço de queijo de cabra
Ou
Cappuccino de marisco com toque de pimenta rosa
PRATOS PRINCIPAIS
O rei bacalhau e os da horta… não esquecer o ovo
Ou
À antiga … o cabrito assado com a sua batatinha e grelos
SOBREMESAS
Tarte de maçã estaladiça com o seu puré e um fio de baunilha
Ou
O fresco da mousse de diospiros com um fofo de chocolate

SUPLEMENTO
DE WELCOME
DRINK
desde

4€

Foto meramente ilustrativa

38,

00€

por pessoa
(bebidas incluídas)

BUFFET
BUFETT DE NATAL I
O PAI NATAL TROUXE…
FRIOS
Salada de polvo
Bacalhau com grão
Feijão frade com atum
Saladas simples
Pastéis de bacalhau
Pão com chouriço
Peixinhos da horta
Melão com presunto
Azeitonas marinadas
Tábua de queijos e compotas
QUENTES
Canja de galinha
O rei bacalhau e os seus fieis amigos
Lombo de porco cheio de ameixas
Migas de couve e feijão vermelho
Batata assada
Arroz de passas
Legumes assados

SOBREMESAS
Fruta laminada
Tronco de natal
Broas
Filhoses
Aletria
Rabanadas
Arroz doce
Leite creme
Bolo rei

SUPLEMENTO
DE WELCOME
DRINK
desde

4€

Foto meramente ilustrativa

25,

00€

35,

00€

por pessoa
(bebidas incluídas)

BUFFET
BUFETT DE NATAL II
OLHA O QUE VINHA NO TRENÓ…
FRIOS
Salada de batata com atum e ovo
Salada de choco
Polvo de escabeche
Barriga de porco com pickles e coentros
Couscous de frango e frutos secos
Saladas simples
Pataniscas de bacalhau
Bola de carnes frias
Empada de frango
Chouriço assado marinado
Tabua de queijos e compotas
QUENTES
Caldo verde com broa de milho
Polvo á lagareiro
Cabrito assado
Batatinha assada
Esparregado
Açorda de bacalhau com coentros e ovo
Rojões de porco em vinha d’alhos

SOBREMESAS
Fruta laminada
Bolo rei
Coscorões
Leite creme
Fatias douradas
Tronco de natal
Arroz doce
Bolo de noz
Azevias
Broas de batata doce
Lampreia de ovos

SUPLEMENTO
DE WELCOME
DRINK
desde

4€

SUPLEMENTOS WELCOME DRINK:
4,00€ por pessoa
Moscatel, vinho branco, sumo laranja.

6,00€ por pessoa

Gin, Kir, caipirinha, moscatel, sumo de laranja, vinho Herdade dos Grous.

8,00€ por pessoa

Gin, Kir, caipirinha, moscatel, sumo de laranja, vinho Herdade dos Grous.

ALOJAMENTO:
70€ por noite em Estúdio com pequeno-almoço incluído.

OFERTAS ESPECIAIS:
Oferta de voucher de uma noite em quarto duplo com pequeno-almoço incluído, para eventos com mais de 100 pessoas.
Ofertas sujeitas a disponibilidade e marcação prévia.

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS
BEBIDAS INCLUÍDAS: água, refrigerantes, cerveja, vinho da Península de Setúbal, café, descafeinado ou chá.
As reservas estão sujeitas à disponibilidade do espaço.
A confirmação do evento deve ser feita com um mínimo de 5 dias úteis de antecedência, devendo ser indicado o número
certo de pessoas e o menu pretendido. Será admitida uma flutuação de 10% no número de participantes.
As confirmações devem ser feitas por escrito, sem exceção. Qualquer alteração fica sujeita às retificações necessárias.
Não é permitido trazer qualquer tipo de alimentos ou bebidas para o Hotel, a menos que previamente autorizado.
Considera-se sempre uma alternativa de menu para o caso de haver alguém com restrições alimentares.
Preços apresentados por pessoa, com inclusão de IVA à taxa legal.

Em pleno coração do TROIA RESORT, a menos de uma hora de Lisboa e num cenário natural de
excepção, o Aqualuz reúne todas as condições necessárias à realização de qualquer evento.

Restaurante

Bar

SPA

Wi-fi gratuito

Free wi-fi access

Zona de
estacionamento
Parking area

Golf

Piscina exterior Family Friendly Hotel
Baby Corner ( 0-3 anos | years)
e interior

Outdoor and indoor Kids Club ( 4 aos 12 anos | years)
swimming pools Fun Club (+ 12 anos | years)

INFORMAÇÕES E RESERVAS
T. (+351) 265 499 000
E. geral@aqualuztroia.pt

