


Menus de Natal
Grupos 2019

Menu 3 pratos: €32

Menu 4 pratos: €37 

Buffet Natalício I: €37 

Buffet Natalício II: €42

Incluem
Bebida de boas-vindas à chegada com petiscos na mesa
Bebidas durante a refeição vinhos tinto e branco seleção Saccharum, 
cerveja, refrigerantes e águas
Café ou chá
Petit fours 

Preços por pessoa

291 820 800
events@savoysignature.com



Menu 3 pratos

Menu I
Entrada 

Tataki de atum marinado em aguardente de cana e óleo de sésamo
Gaspacho com compota de maça 

Prato de carne
Peito de peru Natalício recheado, batatinhas novas salteadas com bacon e 

Coroa de legumes 

Sobremesa
Bavaroise de maracujá 

Menu II
Sopa 

 Cappuccino de castanhas com espuma de coco e anis 

Prato de peixe 
Coulibiac de salmão do Alasca, chips de batata-doce e molho de espumante rose

Sobremesa 
Delícia de Natal com molho Moka



Menu 4 pratos

Menu I
Sopa 

Aveludado de galinha com amêndoa tostada 

Entrada 
Pastel de aipo recheado de queijo creme, compota de amora e

Ananás assado em vinho madeira 

Prato carne 
Peito de peru Natalício recheado, batata noisette

Ervilha á Francesa 

Sobremesa 
Tarte de castanha e geleia de morango

Menu II
Entrada

Terrina de pato com salada Natalícia, lascas de parmesão e vinagrete de laranja

Prato peixe 
Filete de robalo em crosta de pistacho, puré de abobora 

Esparguete de legumes 

Prato carne 
Medalhão de vitela, queijo da serra com compota de figo e molho de vinho tinto

Sobremesa 
Pavê de chocolate com frutos vermelhos



Buffet Natalício I

Sopa
Aveludado de cogumelos com bacon tostado 

Saladas compostas
Salada de batata-doce com frutas assadas em mel de cana-de-açúcar 

Salada de legumes assados com queijo fresco e Orégãos 
Salada de marisco com pera abacate e molho cocktail 

Salada de frango com maionese e milho doce 
Salada de presunto com espargos e vinagrete 

Salada de rosbife, batata em creme de mostarda e alcaparras
Salada de cogumelos panados e chips de legumes  

Travessa de carnes frias assadas e patês
Travessa de peixes fumados e terrina

Saladas simples
Alfaces, cenoura, beterraba, pepino, cebola

Molhos
Maionese, cocktail, tártaro, vinagrete

Quentes
Cannellone recheado de espinafres e molho à Napolitana 

Filete de bodião escalfado em sucos de caldeirada, inhame frito 
Paelha de mariscos 

Lombo de vitela assado, alcachofras recheadas com puré de cenoura
Supremo de pintada grelhada, pimentos assados e batata 

Moussaká

Acompanhamentos
Batata gratinada com aipo e maçã

Arroz de açafrão e passas 
Massa fusilli com brócolos e amêndoa 

Seleção de legumes salteados 
Couve-flor gratinada 

Sobremesas
Buffet de sobremesas

Tábua de queijos
Salada de fruta da época

Dueto de Gelado



Buffet Natalício II

Sopa
Creme de castanhas com chips de batata-doce 

Saladas compostas
Salada de salmão fumado, rúcula, tomate cherry e anchovas 

Salada de queijo fresco, tomate e pasta de azeitona
Salada de arroz de lapas 

Salada de camarão com frutas tropicais
Salada de batata, maionese e crocante de bacon

Salada de porco e maçã reineta assadas
Presunto envolto em espargos  

Quiche de requeijão e alho francês 
Travessa de carnes frias assadas e patês

Travessa de peixes fumados e terrina

Saladas simples
Alfaces, cenoura, beterraba, pepino, cebola

Molhos
Maionese, cocktail, tártaro, vinagrete

Quentes
Filete de linguado escalfado em creme de mariscos 

Filete de salmão grelhado, compota de cebola roxa e uvas, esparregado
Lombo de bacalhau recheado de pimentos e envolto em bacon e batatas assadas

Peito de peru Natalício recheado 
Ragoût de javali com cogumelos selvagens 

Bife Wellington e puré de batata  
Risoto de abóbora e cogumelos 

Acompanhamentos
Batata recheada com queijo creme e ervas finas

Tatin de tomate e cebola roxa 
Arroz de segurelha 

Massa rigatoni gratinada, cogumelos e alho francês 
Seleção de legumes assados 

Sobremesas
Buffet de sobremesas

Tábua de queijos
Fruta laminada 
Dueto de Gelado



As propostas apresentadas são válidas para um mínimo de:
15 pessoas (Menus)
30 pessoas (Buffet)
 
Caso deseje os serviços para um número inferior aos acima mencionados, os preços serão revistos.
 
Os digestivos poderão ser incluídos a pedido do cliente (suplemento de 9€ por pessoa, serviço de meia 
hora).
 
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.
 
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%.


