


Menus de Natal
Grupos 2019

MENU 3 PRATOS: €25

BUFFET NATALÍCIO: €25 

Incluem
Vinho tinto, branco e rosé seleção Savoy, cerveja, sumos, 
refrigerantes e águas
Café e petit fours
Amuse-Bouche

Condições:
Mínimo de 25 pessoas (Buffet)
Máximo de 25 pessoas (Menu de 3 pratos)
De forma a otimizar os serviços e garantir a sua qualidade, o número final de participantes terá de ser confirmado até 3 dias antes 
do evento, sendo a base para faturação do serviço.
Disponibilizamos transferes mediante consulta.
Todos os preços apresentados são por pessoa e incluem IVA à taxa legal em vigor.
Condições de pagamento: 25% na confirmação e restante no final do evento;
Crianças até 2 anos: grátis; Dos 3 aos 12 anos: 50%.

Preços por pessoa

291 820 300
events@savoysignature.com



MENU 3 PRATOS

Entrada

Risoto de espinafres e camarão com aroma a cítricos

Prato principal

Filete de espada grelhado numa cama de um arroz malandrinho de lapas e legumes assados

ou

 Peito de peru recheado com mousse de frutos secos,

batatinhas aromatizadas e legumes assados

Sobremesa

Crumble de maçã com gelado de baunilha

ou

Salada de fruta



BUFFET NATALÍCIO

Entradas e saladas compostas

Saladas simples, seleção de molhos, pickles e azeitonas

Salada de frutos do mar com perfume de fruta tropical

Salada de frango com aroma de caril e mel e ananás braceado

Salada de tomate temperado com azeite de manjericão e alho

com queijo fresco e miolo de noz aromatizado  

Duo de camarão e mexilhão  

Display de carnes frias e charcutaria 

Quentes

Bifinhos de vaca coberto por um riquíssimo molho de duo de cogumelos (Paris, Portobello)

O nosso bife de atum com aquele toque de vilão

Seleção de legumes da época 

Batata-doce assada com irresistível toque de mel e especiarias 

Massa penne envolvido num molho cremoso de natas, bacon e alho francês 

Arroz com aroma a segurelha 

Batata salteada com cebola e bacon

Sobremesas

Tarte de natas 

Bolo de bolacha 

Semifrio de manga 

Mousse de chocolate

Pudim de pão

Salada de fruta


