
Natal
24 & 25 de Dezembro

TAKEAWAY OUR MAGIC

EM FAMÍLIA, EM SUA CASA

Para um Mínimo de 10 pessoas, em regime de Takeaway 

Receba o nosso menu de CONSOADA e de ALMOÇO DE NATAL no conforto da sua Casa.

Para um Mínimo de 10 pessoas, em regime de Takeaway 

Entregas gratuitas no Concelho de Setúbal e Vila de Palmela. 

Outros concelhos dentro do distrito de Setúbal: custo de deslocação de 25€  

As encomendas devem ser feitas com um mínimo de 72h de antecedência 



                  

JANTAR DE CONSOADA

- Entradas -
Creme de castanhas com abóbora com palitos de queijo de azeitão e sementes de sésamo
Creme de legumes
Tarte de fumeiro

- Prato de Peixe - 
Corvina assada, maionese de sapateira e espargos verdes salteados
Lombo de bacalhau no forno com puré de batata e aipo, grelos salteados e molho de tomate seco
Bacalhau com broa, espinafres e cebolada
 - Prato de Carne - 
Supremo de frango recheado com espinafres e farinheira com misto de legumes assados
Lombinho de porco com esmagado de batata doce e hortelã e crocante de parmesão

- Sobremesa –   
Arroz doce com leite de coco e cardamomo
Torta de Laranja
Bolo de Chocolate

- Petit Four - 
Bombom de Moscatel

- Bebidas -
Vinho Branco e Tinto Villa Palma (Adega Cooperativa de Palmela)  - 1 garrafa para cada 3 pessoas 

ALMOÇO DE NATAL

- Entradas -
Creme de marisco com pétalas de tomate e garoupa braseada
Peito de pato fumado com puré de maçã reineta e pêra cozida em vinho tinto

- Prato de Peixe - 

- Prato de Carne - 

Torrija ou Rabanada 
Mousse de avelãs tostadas com chocolate quente
 
- Bebidas -
Vinho Branco e Tinto Villa Palma (Adega Cooperativa de Palmela) 

- Lista de Sobremesas Adicionais -
Travessa de fruta para 10 pessoas - 10€
Bolo Rei - 12€
Sonhos (6 unidades) - 6€
Papos de Anjo (6 unidades) - 6€
Tarte de Amêndoa - 20€
Tronco de Natal - 25€

Medalhão de vitela branca com puré de cheróvias, cogumelos shiitake salteados e mini cenoura confita-
da em azeite e alecrim
Carré de borrego com tapenade de pistachios e mascarpone, creme de castanhas e batata em prata 
com maionese fumada de bacon e ervas

Lombo de robalo sobre gratinado de batata violeta, feijão manteiga, rabanete e cremoso de beterraba 
Pargo no forno com mil folhas de legumes, molho beurre blanc e espuma de salicórnia

Termos e condições 
Inclui IVA à taxa legal em vigor
Bebidas: é considerada 1 garrafa de vinho para cada 3 pessoas. Garrafas adicionais: 8.50 €/garrafa para vinho da casa. Outros vinhos, ao consumo.
Menu Kids.Consulte-nos
Todas as reservas estão sujeitas a confirmação de disponibilidade por parte do Hotel.
A confirmação da reserva só é efetiva com o pagamento de 50% do valor total. O restante pagamento poderá ser efetuado até 1 dia antes.

MENU
(Escolher uma opção em cada Grupo)

MENU
(Escolher uma opção em cada Grupo)

PREÇO/ PESSOA 40€

- Sobremesa –  (Inteiro / em Prato ou Travessa) 

PREÇO/ PESSOA 30€Entregas até às 18h de dia 24 de Dezembro

Entregas até às 12h de dia 25 de Dezembro


