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Bem-vindo ao Hotel ROYAL SAVOY!

Agradecemos ter escolhido passar esta Quadra 
connosco. 

Natal, Réveillon, Savoy – perfeita trilogia repleta 
de tradição e requinte, que se renova a cada ano 
que passa. 

O Funchal se veste de luz e de cor, logo no 
início de dezembro, para dar as boas-vindas à 
época Natalícia. As lojas apinhadas de gente 
e decoradas a preceito, atraem pela habitual 
azáfama da época. As esplanadas fervilham 
repletas de forasteiros e locais. Cheiro a abeto e 
a pinheiro, cheiro às frutas da estação, que nesta 
altura do ano estão no auge do seu esplendor. 
O aroma é intenso e inconfundível, é o cheiro 
característico da Festa na Madeira!

As boas-vindas ao Ano Novo são marcadas 
pelo saltar das rolhas das garrafas de 
champagne previamente arrefecidas. A luz dos 
multicoloridos fogos-de-artifício que se erguem 
imponentes do mar e das encostas, em perfeita 
sintonia cromática, anuncia a chegada do Ano 
Novo.

Celebre a Magia da quadra natalícia!

No Royal Savoy os dias 24, 25, 26 e 31 de 
dezembro e 01 de janeiro 2023 são dias de festa. 
Fazendo jus à localização privilegiada do hotel, 
bem junto ao mar e a dois passos do centro da 
cidade, de frente para o deslumbrante anfiteatro 
da baía que, nesta época do ano, se apresenta 
profusamente iluminado, o nosso programa 
de festejos foi meticulosamente preparado a 
pensar em si.

Na Savoy Signature a quadra festiva é sempre 
sinónimo de muita festa e muita diversão, por 
isso recomendamos a reserva antecipada de 
mesa, a fim de evitar contratempos de última 
hora. Da nossa parte fica a garantia do nosso 
compromisso caracterizado pela excelência na 
arte de bem receber.

A Quadra 
Festiva no 
Savoy
2022

Bar & Restaurante Neptunus 
Piso 0 - Solário | Aberto das 10:00 às 22:00*
*mediante condições climatéricas

Posicionado agradavelmente no nosso 
solário e de frente para o mar, com ampla 
vista sobre o Atlântico. Neste conceito de 
cozinha abordamos uma versão moderna da 
gastronomia mediterrânica, com foco em peixe 
fresco e especialidade de mariscos.
Num ambiente descontraído à beira da piscina, 
saboreie uma ampla seleção de pratos regionais, 
smoothies, sumos e as melhores criações 
de coquetéis, ideais para almoços leves e 
lanches durante o dia. Viva uma experiência 
gastronómica aprazível, com pratos criativos de 
peixe e marisco e desfrute da sua refeição em 
noite tipicamente amena. Mais um motivo para 
nos visitar no Neptunus!

Para jantar é necessário  reservar a sua mesa, por 
favor contacte a Receção.

Piano Bar
Rés-do-chão | Aberto  das 18:00 às 00:00
MÚSICA AO VIVO das 20:30 às 23:00

O elegante Piano Bar é ponto de encontro para 
um aperitivo, um cocktail ou um digestivo. Pela 
noite dentro poderá dançar ao som dos nossos 
músicos. À sua escolha terá uma variada lista 
de cocktails, fruto do talento e experiência da 
nossa equipa de Bar. 

Thatcher’s Bar
8º piso | Aberto das 10:00 às 23:30

HAPPY HOUR das 18:30 às 20:30 com música 
ao vivo

Temos o orgulho de oferecer uma ampla seleção 
de Gins, incluindo não só marcas internacionais, 
mas também marca regional feita em destilarias 
locais, complementada por uma variedade de 
botânicos e tônicos para aquele G&T perfeito 
ou um delicioso cocktail de Gin. Aprecie a 
sua bebida preferida ou uma bebida festiva e 
prove as saborosas tapas, desfrutando de uma 
fantástica vista sobre o Atlântico, o cenário 
perfeito para uma experiência inesquecível e 
uma bebida para recordar. As sessões de ‘happy 
hour’ tornam-se ainda mais especiais com 
agradável música ao vivo.

Royal Spa
1º piso | Terça a Sábado, das 10:00 às 19:00 e 
Domingo mediante reserva prévia.

O Royal Spa é um refúgio no nosso hotel, 
reforçado com uma série de facilidades, 
incluindo salas de terapia e tratamentos, bem 
como hidromassagem.  Desfrute do uso gratuito 
da sauna, banho turco, duche tropical, bem como 
da piscina interior aquecida e ginásio.

Delicie-se com os tratamentos de spa, 
garantindo a revitalização do seu corpo, 
mente e espírito! O Royal Spa conta com um 
serviço altamente profissional, cosméticos Eco 
certificados e produtos de beleza 100% naturais, 
com ingredientes orgânicos. Uma inesquecível 
experiência de bem-estar!

Piscina interior e ginásio 
Rés-do-chão | Aberto das 07:00 as 20:00 

Durante as Festividades Natalícias...

Restaurante Armada
Rés-do-chão |Jantar servido das 19:00 às 22:00

O nosso Restaurante Armada é o local 
perfeito para jantar durante a Quadra.  Aqui 
pode desfrutar do melhor que tem a nossa 
gastronomia, saboreando os novos pratos 
apresentados no menu à la carte com 
especialidades de carne, bem como outras 
iguarias elaboradas pelos nossos Chefs. Delícias 
festivas e tentadoras à sua escolha.

O Hotel Royal Savoy reserva-lhe um ambiente 
familiar e altamente personalizado, fruto de um 
empenho dedicado e atencioso por parte de 
toda a nossa equipa. 

Na eventualidade de ter algum requisito 
dietético, queira por favor nos informar para que 
o nosso Chef possa encontrar uma substituição 
adequada. Informamos que também temos 
disponíveis menus vegetarianos, sem glúten e 
para crianças.



Toda a magia do 
Natal está aqui!
Dia de Natal
Domingo, 25 de dezembro

Restaurante Armada
Rés-do-chão | Servido das 07:30 às 10:30

PEQUENO-ALMOÇO BUFFET
Bom Dia Pai Natal
Nesta manhã especial o pequeno-almoço será 
servido com espumante aos sons musicais de 
piano tocados pelo Jo Martins

The Piano & Galley Lounge
Rés-do-chão | Servido às 13:00

ALMOÇO DE NATAL
Não falte ao nosso sumptuoso almoço buffet 
onde encontrará o expoente das especialidades 
do Chef com um toque natalício que, aliado 
à magia do som das mais bonitas melodias de 
sempre tocadas ao saxofone por Hugo Andrade, 
criará o cenário ideal para um inesquecível 
almoço de Natal.  

70€ por pessoa, incluindo aperitivo espumante 
e vinhos seleção Savoy, cervejas, refrigerantes e 
águas durante o almoço.

Para reservar a sua mesa, por favor contacte a 
Receção.

Mezzanine
1º piso | Aberto das 16:00 às 18:00

ESPECIAL NATAL CHÁ DA TARDE
O nosso chá da tarde é servido com todo um 
requinte! Deguste uma seleção gourmet de 
deliciosa pastelaria e mini sanduíches servidos 
com seu chá ou infusão favorita. Desfrute a 
experiência num cenário ideal com uma vista 
deslumbrante sobre o oceano.
28€ por pessoa.
Para reservar a sua mesa, por favor contacte a 
Receção.

Restaurante Armada 
Rés-do-chão | Servido das 19:00 às 22:00

JANTAR À LA CARTE
Para esta noite o nosso Chef juntou o melhor... 
Desfrute de um requintado menu À La Carte 
enriquecido por uma excelente seleção de 
vinhos portugueses e internacionais para 
acompanhar o vosso jantar.

Para reservar a sua mesa, por favor contacte a  
Receção.
Traje informal.

Piano Bar
Rés-do chão | Aberto das 18:00 às 00:00

MÚSICA AO VIVO das 20:30 às 23:00
Após o jantar, venha saborear o seu cocktail 
favorito no Piano Bar, enquanto o talentoso duo 
musical, Headtones é a garantia de uma noite 
animada com os melhores ritmos para dançar.

Primeira Oitava 
Segunda-feira, 26 de dezembro

Restaurante Armada
Rés-do-chão | Servido das 07:30 às 10:30

PEQUENO-ALMOÇO BUFFET
Desfrute do seu pequeno-almoço ao som de 
piano pelo Jo Martins. 

Restaurante Armada 
Rés-do-chão | Servido das 19:00 às 22:00

SPECIAL BOXING DAY BUFFET 
Delicie-se com as especialidades dos nossos 
Chefs na mesa de buffet.

56€ por pessoa, incluindo vinhos Seleção Savoy, 
cervejas, refrigerantes e águas durante o jantar.
17€ por pessoa, suplemento para hóspedes em 
Meia-Pensão 

Para reservar a sua mesa por favor contacte a 
Receção.
Traje informal.

Piano Bar
Rés-do chão | Aberto das 18:00 às 00:00

MÚSICA AO VIVO das 20:30 às 23:00
Inicie aqui a sua noite saboreando o nosso 
aperitivo do dia.
Para terminar a noite experimente o nosso 
digestivo, dançando ao som das mais belas 
melodias pelo talentoso duo Get2gether.

Dê início às 
celebrações 
Natalícias...
Véspera de Natal 
Sábado, 24 de dezembro

Restaurante Armada
Rés-do-chão

PEQUENO-ALMOÇO BUFFET 
Servido das 07:30 às 10:30
Inicie o seu dia com um irresistível pequeno-
almoço ao som de piano pelo João Freches.

The Piano & Galley Lounge
Rés-do-chão | Servido das 19:00 às 22:00

JANTAR DE GALA “NOITE DE NATAL” 
FESTIM DE SABORES NO MENU 
REQUINTADO
Vamos oferecer-lhe uma inolvidável Noite de 
Natal!
Saboreie um menu especial recheado de 
especialidades da época, enquanto aprecia os 
mais saudosos êxitos musicais desta Quadra, 
ao som do piano interpretado por Jo Martins, 
de seguida, o duo Pedro & Susana, assegurará 
um ambiente animado com um repertório que 
com certeza o fará querer dançar. Completando 
o cenário, o Ensemble Vocal Voce Jubilo, 
apresentará as mais belas canções de Natal.  
Será uma noite memorável!

135€ por pessoa, incluindo aperitivo e vinhos 
Seleção Premium Savoy, cervejas, refrigerantes 
e águas, digestivo, petit fours e café durante o 
jantar .

Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte 
a Receção.
Traje formal.



Fim de Ano, 
Sábado, 31 de dezembro

Restaurante Armada
Rés-do-chão | Servido das 07:30 às 10:30

PEQUENO-ALMOÇO BUFFET
Desfrute do seu pequeno-almoço ao som de 
piano pelo João Freches.

The Piano & Galley Lounge
Rés-do-chão | Servido às 19:30

NOITE DE REVEILLON-GLITZ AND GLAMOUR
Um serão cheio de glamour que ficará para 
sempre na sua memória...
Preparámos um sumptuoso menu de Gala com 
sete pratos, incluindo vinhos Premium Savoy. Ao 
piano estará Jo Martins.  Dê as boas-vindas ao 
Novo Ano com muita música e alegria, ao som do 
Kontrabanda, especialmente convidado para a 
ocasião. 

335€ por pessoa: Jantar de gala, incluindo 
aperitivo, vinhos Premium Savoy, café com 
petit fours, champagne com canapés durante 
o espetáculo de fogo-de-artifício, no terraço 
exclusivo do 10º piso.

PLANO DE MESAS
A fim de criarmos um ambiente mais festivo, 
teremos mesas para 6 e mais pessoas.

Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte 
a Receção.
Traje formal (fato escuro).

Feliz 2023... A festa continua!

O ambiente festivo também …
Dance pela noite dentro... Os nossos talentosos 
músicos prometem muita animação, com um 
excelente repertório para todos os gostos.

ENTRADA PARA ASSISTIR 
AO FOGO-DE-ARTIFÍCIO 
Terraço, 10 º piso.

Aberto a partir das 23:30 para os hóspedes 
residentes que não participam no jantar de gala, 
o acesso ao nosso terraço exclusivo, 10º piso, 
está disponível.

€60 por pessoa, incluindo o serviço de 
champagne e canapés.

Para reservar, por favor contacte a Receção.

Não se esqueça de ser feliz...



Segunda-feira, 2 de janeiro

Restaurante Armada 
Rés-do-chão | Servido das 19:00 às 22:00

JANTAR WELCOME BUFFET - MADEIRA 
FLAVOURS 
Não falte ao nosso buffet especial onde 
encontrará o expoente das especialidades dos 
nossos Chefs com desejos e promessas do Ano 
Novo.

49€ por pessoa, incluindo vinhos Seleção Savoy, 
cervejas, refrigerantes e águas durante o jantar.
14€ por pessoa, suplemento para hóspedes em 
Meia-Pensão 

Para reservar a sua mesa,por favor contacte a 
Receção.
Traje informal.

Piano Bar
Rés-do chão | Aberto das 18:00 às 00:00

MÚSICA AO VIVO das 20:30 às 23:00
Os nossos barmen preparam os cocktails ao som 
do shaker e ao ritmo do duo musical convidado 
para esta noite, Get2gether.

Thatcher’s Bar
8º piso | Aberto das 10:00 às 23:30

HAPPY HOUR das 18:30 às 20:30 com música 
ao vivo

Desfrute de uma variedade de gins, cocktails, 
bebidas e tapas, num ambiente relaxante com a 
música ao vivo do nosso pianista. 

A família Savoy 
Signature
deseja-lhe um ótimo e
Feliz Natal, e um 
Ano Novo repleto de 
realizações e sucessos!

Este programa e menus apresentados estão 
sujeitos a alterações.
Para mais informações, por favor contacte a 
receção do hotel.
Marque o ‘9’ no telefone do seu quarto.

Bem-vindo ao 
Novo Ano em 
estilo! Comece 
2023 da melhor 
maneira possível…
Ano Novo 
Domingo, 01 de janeiro

Restaurante Armada
Rés-do-chão

PEQUENO-ALMOÇO BUFFET
Servido das 07:30 às 11:00

‘Bom Dia Ano Novo!’
Desfrute de um relaxante pequeno-almoço, 
servido com espumante aos sons musicais de 
piano tocados pelo Jo Martins.

JANTAR BUFFET ESPECIAL ANO NOVO
Servido das 19:00 às 22:00

O nosso restaurante é o local perfeito para o 
primeiro jantar do Ano.
Desfrute de deliciosas opções selecionadas do 
nosso buffet especial do Chef.

56€ por pessoa, incluindo vinhos Seleção Savoy, 
cervejas, refrigerantes e águas durante o jantar.
17€ por pessoa, suplemento para hóspedes em 
Meia-Pensão 

Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte 
a Receção.
Traje: informal.

Mezzanine 
1º piso | Aberto das 16:00 às 18:00

ESPECIAL ANO NOVO CHÁ DA TARDE
O nosso chá da tarde é servido com todo um 
requinte! Deguste uma seleção gourmet de 
deliciosa pastelaria e mini sanduíches servidos 
com seu chá ou infusão favorita. Desfrute a 
experiência num cenário ideal com uma vista 
deslumbrante sobre o oceano.
28€ por pessoa.
Para reservar a sua mesa, por favor contacte a 
Receção.

Piano Bar
Rés-do chão | Aberto das 18:00 às 00:00

MÚSICA AO VIVO das 20:30 às 23:00
O elegante Piano Bar é o ponto de encontro para 
um aperitivo, um cocktail ou um digestivo.
Nesta noite, o talentoso duo musical Headtones, 
é a garantia de uma noite animada com os 
melhores ritmos para dançar.





Menus 
Especiais

Natal & 
Fim de Ano



Entrada
Gravlax de salmão, arco de massa de sésamo preto, abacate,

amoras e queijo boursin

Sopa
Aveludado de alcachofras, azeite de trufa

e profiterole de foie gras

Peixe
Lombo de pargo selado em manteiga de citrinos, arroz venere de

camarão, espargos e molho cremoso de manjericão

Tira gosto
Morangos, estragão e perfume de amêndoa

Carne
Borrego em duas texturas, filete em crosta de avelã e ragoût folhado,

beringela parmegiana, cogumelos caramelizados, puré de batata vitelotte

Sobremesa
Pavlova flambeada, curd de limão e creme de mascarpone

Café ou chá & petits fours

Aperitivo: Espumante Adegamãe, Lisboa
Vinho branco: Seleção Premium Royal Savoy

Vinho tinto: Seleção Premium Royal Savoy
Vinho sobremesa: Vinho Madeira, Bual 10 anos

135€
por pessoa

Condições especiais para membros 
Savoy Signature Vacation Club

Jantar de Gala
Noite de Natal

24
DEZ



26
DEZ

Saladas
Atum selado em crosta de sésamo e chutney de frutos tropicais

Salmão bellevue e molho de rábano
Pá afiambrada, rúcula, rebentos de soja, coentros

e molho asiático picante
Frango assado, grão-de-bico, pimentos piquillo

e molho de limão
Folhado crocante de queijo mozarela, tomate cherry,

pimentos, presunto em vinagre balsâmico e mel
Ovos recheados, mousse de feijão-frade e paprika fumada

Rosbife à inglesa com molho mostarda
Alcaparras, gomos de limão

Alfaces, tomate, cenoura, pepino, pimentos e cebola
Vinagrete, maionese, cocktail, iogurte e lima

Sopa
Creme de ervilha e bacon crocante

Estação do Chef
Perna de borrego assado e molho de menta

Peixe ao sal

Buffet quente
Pargo assado com puré de batata-doce, molho de camarão

Strogonoff de bife e cogumelos
Bochecha de porco e jus de cerveja preta

Arroz basmati
Batata dauphinoise

Chipolata
Lasanha vegetariana

Caril de legumes

Sobremesa
Variedade de sobremesas

Fruta laminada
Tábua de queijos

Aperitivo: Espumante Adegamãe, Lisboa
Vinho branco: Catarina, Península de Setúbal

Vinho tinto: Herdade do Rocim, Alentejo
Vinho sobremesa: Vinho Madeira, Bual 5 anos

56€ por pessoa*

Jantar Buffet
Special Boxing Day

Saladas
Polvo glaciado em molho teriyaki, sésamo e abacaxi fumado

Barriga de porco em sweet chilli, couve roxa e passas
Salada Waldorf

Salada campestre de trigo, milho doce, feijão-frade
Pera rocha, molho de menta e caju

Cascata de camarão
Seleção de peixes fumados

Variedade de carnes assadas
Alfaces, tomate, cebola roxa, pepino, pimentos, rabanetes

Cornichons, tomate cherry confitado, alcaparras, 
croûtons, ovo cozido

Vinagrete de mel e balsâmico, molho de iogurte e pepino

Sopa
Velouté de batata-doce e gengibre

Estação do Chef
Salmão coulibiac

Peru tradicional assado, recheado com salva, cebola e castanha
Molho de arandos

Molho tradicional inglês de pão

Buffet quente
Tamboril confitado em azeite, espinafres salteados

 e molho de champanhe
Picanha

Cachaço de porco preto, figos glaciados e molho de moscatel
Mostarda à l’ancienne e mel

Molho de maçã verde
Batata fondant

Arroz selvagem em aroma de lúcia lima
Tagine de abóbora, tâmaras e amêndoa

Ragoût de cogumelos e massa fusilli
Cherovias assadas
Couve de bruxelas

Ervilhas guisadas

Sobremesa
Tronco natalício

Creme de baunilha aromatizado com aguardente velha
Variedade de sobremesas

Fruta laminada
Tábua de queijos

Café ou chá & petits fours

Aperitivo: Espumante Adegamãe, Lisboa
Vinho branco: Quinta da Lapa – Chardonnay, Tejo

Vinho tinto: Quinta da Lapa – Merlot, Tejo
Vinho sobremesa: Vinho Madeira, Bual 5 anos

70€ por pessoa*

Almoço de Natal

25
DEZ

* Condições especiais para membros 
Savoy Signature Vacation Club.



Entrada
Pargo curado em citrinos, maracujá, leite de caju,

caviar e micro vegetais

Sopa
Consomé de perdiz, cogumelos silvestres,

ovo de codorniz e grissini

Peixe
Pregado braseado, caril de carabineiro,

espinafres salteados e óleo de coentros

Tira gosto
Tamarilho e pepino

Carne
Filet mignon selado, folhado de jarret de vitela, chalota
caramelizada em balsâmico, batata duchesse trufada,

mini vegatais assados e molho de vinho do Porto

Prato de queijo
Crocante de chévre, beterraba quente em vinagre

de framboesas e ameixas glaciadas

Sobremesa
Tarte de chocolate negro (71%) e trufa, crème brûlée

de Amaretto, favo de mel e sorvete de tangerina

Coffee or tea & petits fours

Aperitivo: Vinho Madeira, Sercial 10 anos
Vinho branco: Seleção Premium Royal Savoy

Vinho tinto: Seleção Premium Royal Savoy
Vinho sobremesa: Moscatel de Setúbal Roxo Superior

335€
por pessoa

Condições especiais para membros 
Savoy Signature Vacation Club

 Jantar de Gala 
Noite de Fim de Ano

31
DEZ



Saladas
Mexilhão em meia casca com guacamole

Miolo de vieira, pêssego e rúcula
Bife mediterrânico, legumes assados, sementes de sésamo,

rúcula e tomate cherry
Barriga de porco em sweet chilli, couve roxa e passas

Espargos grelhados, batata nova, bacon crocante, requeijão e agrião
Trigo, milho doce e tomate

Aipo, maçã, nozes e mel
Pirâmide de camarão grelhado

Alfaces, tomate, cenoura, pepino, pimentos e cebola
Vinagrete, maionese, cocktail, iogurte e lima

Sopa
Creme de alho francês, torra de mousse de requeijão

Estação do Chef
Rosbife, jus do assado

Buffet quente
Bacalhau grelhado, migas de grelos e broa de milho

Filete de bodião assado, batata-doce, tomate e cebola
Pato com molho de laranja e mel

Batata nova em azeite e ervas finas
Arroz de segurelha

Curgetes assadas, azeitona preta, manjericão e louro
Legumes mediterrânicos

Sobremesa
Variedade de sobremesas

Fruta laminada
Tábua de queijos

Aperitivo: Espumante Adegamãe, Lisboa
Vinho branco: Catarina, Península de Setúbal

Vinho tinto: Herdade do Rocim, Alentejo
Vinho sobremesa: Vinho Madeira, Bual 5 anos

56€
por pessoa

Condições especiais para membros
Savoy Signature Vacation Club

Jantar Buffet 
Especial Ano Novo

01
JAN


