
JACARANDÁ



Jantar Gala

€645
por pessoa

com bebidas selecionadas 

WELCOME DRINK | 18:30

Canapés 
Sapateira com pickle daikon e yuzu 

Camarão kataifi 
Foie gras caramelizado 

Empadinhas de cogumelos e trufa 
Tartelette com tártaro de vieiras 

Crocante de arroz, creme de queijo parmesão e moriles 

Champanhe Taittinger Brut Réserve 
Malhadinha Nova Peceguina branco

Quinta do Noval Reserva
Selelção de bebidas

JANTAR
 

Amuse bouche
Ovo cocotte, trufa e mousseline 

Entrada 
Lavagante em beurre noisette, caviar e ervilha 

Champanhe Barons de Rothschild rosé

Peixe 
Robalo de linha  e vieiras com limão confitado, arroz de cèpes e emulsão vegetal

Seabass and scallops with confit lemon, mushrooms rice 
Taboadella Grande Reserva

Limpa palato 
Capuccino de framboesa e champanhe

Carne 
Wagyu, escalope de foie gras, mini legumes, batata composta e cogumelos morilles

Quinta do Vale Meão 

Sobremesa 
Chocolate, café e whisky 

Blandy`s Malvasia 1981 Frasqueira 

Café e Petits fours 

OPÇÃO MENU VEGETARIANO 

Amuse-bouche
Ovo cocotte, trufa e mousseline 

1º prato 
Beringela caramelizada nasu dengaku

Champanhe Barons de Rothschild  rosé 

2º prato 
Tagliatelle, trufa, creme de soja e cêpes 

Taboadella Grande Reserva

Limpa palato 
Sorvete de framboesa e champanhe

3º prato 
Gnocchi de batata doce, abóbora Hokkaido assada,

 puré de alho fermentado e cogumelos morilles
Filipa Pato Nossa Calcário branco

Sobremesa 
Chocolate, abacaxi e coco 

Blandy`s Malvasia 1981 Frasqueira

Petits fours 

Bebidas durante o jantar 
Vinhos, cerveja & sidra

Refrigerantes, sumos, águas com e sem gás 
Café e chá

MEIA NOITE 
Champanhe Ruinart Blanc de Blancs e passas and raisins

Bar aberto seleção Savoy Palace 

CEIA DE RÉVEILLON 
Creme de espargos com trufa 

Tábua de queijos internacionais, compotas e frutas confitadas 
Seleção de pães e charcutaria Joselito 

Camarão cozido, sapateira e ostras 
Sushi e sashimi  

Hot dog de lavagante e maionese de trufa  
Mini pregos de Rubia gallega em bolo do caco com manteiga de alho 

Bu�et de sobremesas 
Fruta laminada 
Cacau quente
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