
Tribute Cosmopolitan Resort



Menus para 
convívios de 
Natal
Grupos e Empresas

Buffet Gaspar: € 38,00
Menu Fixo de 3 pratos Mirra: € 38,00

Buffet Baltazar: € 42,00
Menu Fixo de 3 pratos Incenso: € 42,00

Buffet Melchior: € 46,00
Menu Fixo de 3 pratos Ouro: € 46,00 

Todos os preços apresentados são por pessoa e incluem IVA à taxa legal em vigor

Condições especiais:
• Preços válidos para eventos entre o dia 01 de Novembro e 21 de Dezembro
• Os preços dos buffets são aplicáveis a grupos com o mínimo de 30 participantes

291 213 500
events@savoysignature.com



Buffet Gaspar
Tábua de charcutaria
Pickles, azeitonas marinadas, frutos secos
Tábua de queijos internacionais, portugueses e frutas em calda
Tostas, crackers e grissinis 
2 compotas

Saladas variadas
Tomate, mesclun de alfaces, pepino, milho, cenoura, beterraba

Saladas compostas:
Penne com camarão, manga e cebolinho
Salada de bacalhau, grão e pickles de cebola
Frango grelhado com coentros, ananás assado com vinho Madeira
Vinagrete, molho aïoli, cocktail, maionese, ketchup, mostarda
Vinagre Balsâmico, azeite extra virgem, flor de sal e orégãos
Manteigas com e sem sal
Seleção de pão 

Sopa (escolha 1 sopa)
Sopa de tomate com tostas de pão saloio
Creme de legumes assados
Canja
Creme de espargos verdes
Caldo verde de batata doce e óleo de chouriço

Pratos principais (escolha 2 proteínas)
Strudel de bacalhau
Wellington de pato
Roti de Perú recheado com alperces 
Atum com molho vilão

Guarnições
Batata assada com paprika fumada, legumes salteados, arroz de coentros, penne gratinado com molho de parmesão

Pastelaria
Bolo rainha
Torta de laranja
Arroz doce
Rabanadas de bolo rei
Folhado de amêndoa
Salada de fruta

Bebidas
Águas minerais com e sem gás
Vinho Branco e Tinto
Cerveja & Sidra
Refrigerantes
Sumo de laranja ou maçã 
Café ou chá 



Menu fixo 
de 3 pratos 
Mirra

Entrada
Creme e tártaro de bacalhau com amêndoa
ou
Salada de queijo cabra caramelizado, geleia de pêra e mesclun alfaces

Prato Principal
Polvo assado, esmagada de grão, lombardo salteado e alho crocante
ou
Perna de pato com risotto de cogumelos

Sobremesa
Farófia, creme brûlée de baunilha e crocante de laranja
ou
Arroz doce sobre mil-folhas de canela

Bebidas
Águas minerais com e sem gás
Vinho Branco e Tinto
Cerveja & Sidra
Refrigerantes
Sumo de laranja ou maçã 
Café ou chá 



Buffet Baltazar
Tábua de charcutaria
Pickles, azeitonas marinadas, frutos secos
Tábua de queijos internacionais e Portugueses, fruta em calda
Tostas, crackers e grissinis 
Seleção de pão 
2 compotas
Vinagrete, molho aïoli, cocktail, maionese, ketchup, mostarda
Vinagre Balsâmico, azeite extra virgem, flor de sal e orégãos
Salmão fumado e guarnições (alcaparras, limão, cebola roxa, bagels)

Saladas variadas
Tomate cacho com orégãos, mesclun de alfaces, pepino, milho, cenoura, beterraba, cebola roxa

Saladas compostas
Alface cogolho, molho césar, crocante de pão saloio e frango grelhado
Espargos grelhados com queijo parmesão
Salada de polvo com pimentos assados
Salada Niçoise

Salgadinhos

Sopa (escolha 1 sopa)
Creme de ervilhas
Canja
Caldo verde de batata doce e óleo de chouriço
Creme de abóbora menina com sementes de abóbora

Pratos principais (escolha 2 proteínas)
Bacalhau assado com esmagada de grão, tomate assado
Tamboril com molho vermute
Lombinho de porco com molho de redução de laranja
Bochecha de vaca estufada em vinho tinto e canela

Guarnições
Batata e echalotas assadas com vinagre balsâmico e alecrim, legumes assados,
Tortelini com molho de tomate e manjericão, arroz com açafrão, sultanas e pinhões 

Pastelaria
Bolo rei
Creme brûlée de baunilha
Sonhos recheados com creme de arroz doce
Bolo de mel com ganache de maracujá
Tartelete de chocolate e manga
Fruta laminada

Bebidas
Águas minerais com e sem gás
Vinho Branco e Tinto Dory
Cerveja & Sidra
Refrigerantes
Sumo de laranja ou maçã 
Café ou chá



Menu fixo 
de 3 pratos 
Incenso

Entrada

Sopa de peixe, camarão salteado, concassé de tomate 
e tostas de pão de centeio com molho aïoli
ou
Carpaccio de novilho, molho tunato, lascas de parmesão e rúcula

Prato principal

Espada com camarão, risotto de tomate e espargos glaceados
ou
Barriga de leitão crocante, puré de bróculos, cogumelos salteados 

Sobremesa

Pudim de abóbora, crocante de sementes e gelado de amêndoas
ou 
Aletria doce com geleia de vinho do Porto e sorvete de limão

Bebidas

Águas minerais com e sem gás
Vinho Branco e Tinto Dory
Cerveja & Sidra
Refrigerantes
Sumo de laranja ou maçã 
Café ou chá



Buffet Melchior
Tábua de charcutaria
Pickles, azeitonas marinadas, frutos secos
Tábua de queijos internacionais e Portugueses
Tostas, crackers e grissinis 
2 compotas
Vinagrete, molho aïoli, cocktail, maionese, ketchup, mostarda
Vinagre Balsâmico, azeite extra virgem, flor de sal e orégãos
Salmão fumado e guarnições (alcaparras, limão, cebola roxa, bagels)
Camarão cozido com flôr de sal

Saladas variadas
Tomate cacho com óregãos, mesclun de alfaces, pepino, milho, cenoura, beterraba, cebola roxa

Saladas compostas
Salada de polvo com picadinho alentejano
Salada de pasta ditali com mozarela e tomate cereja
Camarão com pérolas de legumes
Endívias, rúcula, queijo roquefort e pêra bêbeda

Salgadinhos

Sopa (escolha 1 sopa)
Aveludado de espargos e óleo de trufa
Creme de abóbora menina com sementes de abóbora
Consommé de galinha com minestrone de legumes

Pratos principais (escolha 2 proteínas)
Atum com guisado de tomate e manjericão
Pargo em infusão de erva caninha
Wellington de vitela
Osso Buco alla Milanesa

Guarnições
Batata gratinada, ratatouille de legumes, Gnocchis com limão e queijo pecorino, arroz oriental

Pastelaria
Bolo rei
Azevias de castanha
Farófias com creme de limão e canela
Cheesecake de castanha e erva doce
Papos de anjo em calda de earl grey
Torta de nozes e laranja
Tartelete de fruta
Fruta laminada

Bebidas
Águas minerais com e sem gás
Vinho Branco e Tinto Dory Reserva
Cerveja & Sidra
Refrigerantes
Sumo de laranja ou maçã 
Café ou chá



Menu fixo 
de 3 pratos 
Ouro

Entrada
Bisque de crustáceos, concassé de tomate e tostas de pão de centeio 
ou
Risotto de pato crocante e cogumelos

Prato principal
Pargo com arroz malandrinho de amêijoas e coentros, água de tomate e gengibre
ou 
Vitelão com molho à portuguesa, terrina de batata, gema a baixa temperatura e presunto crocante

Sobremesa
Rabanada de bolo-rei, mousse de chocolate e gelado de fruta cristalizada
ou
Tarte de nozes, torta de laranja e gelado de vinho da Madeira

Bebidas
Águas minerais com e sem gás
Vinho Branco e Tinto Dory Reserva
Cerveja & Sidra
Refrigerantes
Sumo de laranja ou maçã 
Café e chá


