
Eventos de
Natal

- COCKTAILS Á LA CARTE -

Porto de Boas Vindas
Vinho do Porto Tawny

Sumo natural de laranja
Água com e sem gás

€ 10.00 Por pessoa – ½ hora de serviço

Sintra
Vinho do Porto e Madeira

Vermutes e Espumante Nacional
Sumo natural de laranja 

Água com e sem gás
€ 10.00 Por pessoa – ½ hora de serviço

Miragem
Kir royal, Rossini e Cocktail Miragem

Sumo natural de laranja
Água com e sem gás

€ 17.00 Por pessoa – ½ hora de serviço

Canapés Frios
Trufa de queijo branco, uvas e sementes de papoila

Choux com mousse de foie gras 
Pérolas de melão da estação com presunto de pato fumado

Rolinho de frango com cebola nova e sésamo torrado
Rolinho de crepe, salmão fumado e queijo branco com caviar de Keta

Aram em Tortilla de farinha de rosbife e rábano

Canapés Quentes
Mini quiche Lorraine

Empadas de galinha à Minhota
Mini chamuça de frango ou de legumes

Mini pastel de bacalhau
Sigara Beurreck de borrego com molho picante

Espeto de salmão em pau de citronelle ao gengibre galanga
€3.00 Por cada unidade



- MENUS Á LA CARTE -

ESCOLHA DE ENTRADAS

Saladinha de folhas e flores com confit de pimentos,
Croutons de pão em azeite extra virgem alentejanoou

Cappuccino de ervilhas com pó do sulou
Creme de caldo verde, crocante de broa de milho e chouriço

€11,00 Por unidade

Salada fresca mediterrânica com queijo de cabra, azeitonas,
Pão tostado com azeite virgem de Trás-os-Montesou

Sopa de peixe com croutons de ervasou
Sopa Oriental

€14,00 Por unidade

Creme de cenoura com grisé de camarão e pesto de coentrosou
Cocktail de peixes marinados, bouquet de folhas e vinaigrette de citrinosou
Queijo de cabra gratinado em tosta de pão de centeio, presunto Ibérico,

Puré de tomate assado, salada de rebentos e vinaigrette balsâmico
€16,00 Por unidade

Ceviche de polvo e salmão com cebola roxa, pimentos piquillos,
Lima e azeite virgem de Trás-os-Montesou

Bisque de marisco,
Timbale de robalo e amêijoas, aroma de Pernodou

Vol-au-vent do Mar com caril das Índias
€19,00 Por unidade



- MENUS Á LA CARTE -

ESCOLHA DE PRATOS PRINCIPAIS

Mil folhas de bacalhau assado no forno, creme de grão e grelos salteados,
Crosta de broa de milho e batatinhas novas a murroou

Filetes de robalinho corados, ratatouille de legumes e batatinhas salteadas,
Molho emulsionado dos sucos de cozedura

€23,00 Por unidade

Pregado corado sobre puré de cogumelos,
Salteado de cenouras, grão e manjericão, molho de vinho brancoou

Vazia de novilho,
Tomate grelhado, batata e cogumelos salteados e molho de Portoou

Lombinho de porco Ibérico, migas de tomate,
Grelos salteados, crocante de presunto serrano e jus

€25,00 Por unidade

Bacalhau Gratinado com bivalvesou
Peito de Peru com recheio de ginjas de Óbidos

€26,00 Por unidade

Filete de pargo com risotto de camarão e limaou
Borrego assado em aroma de hortelã-pimenta, castanhas e cebolinhas assadasou

Lombo de novilho salteado, gratin de batata, ragout de cogumelos,
Molho Gorgonzola e Aragonês

€30,00 Por unidade



- MENUS Á LA CARTE -

ESCOLHA DE SOBREMESAS

Delícia de chocolate e praliné, saladinha de citrinos e molho Grand Marnierou
Parfait de laranja e chocolate, creme de caramelo e rumou

Semifrio de manga, molho de coco e sagu
α α α

Café e Mignardises
€8,00 Por unidade

“Tentações de Sintra”
Pastel de nata, queijada de Sintra e maçã reineta salteada em vinho Carcavelosou

Marjolaine de café com banana caramelizada, molho de vinho do Porto e chocolateou
Mil-folhas com creme de anjos, pistácio, banana da Madeira caramelizada

α α α
Café e Mignardises
€9,00 Por unidade

Arroz doce tradicional, Toucinho-do-céu e Torta de Laranjaou
Torta de Amêndoa, Leite-Creme Queimado e Pudim Abade de Priscosou

Sonhos de Natal, Sericaia com ameixa de Elvas e fruta fresca ou
Bolo-rei e bouquet de frutas frescas

α α α
Café e Mignardises
€11,00 Por unidade

Escolha de Menu (mínimo três pratos) 
Menu para mínimo de 30 pessoas 

Suplemento para restrições alimentares €8 por pessoa sobre o menu base



- BUFFET NATAL MIRAGEM -

Os Frios
Selecção de peixes marinados e fumados

Quiche de cogumelos, Salada de bacalhau com coentros   
Enchidos Portugueses, Terrina de Caça, Ballotine de Salmão

Espargos frescos e Legumes assados com ervas do Campo 
Variedade de Saladas Simples e compostas

Leitão assado e Acepipes do Chefe 
Paleta de Queijos Nacionais com compotas e frutos secos

A Pasta
Penne com cogumelos selvagens e castanhasou

Tagliatelle com molho quatro queijos

A Sopa
Creme de Marisco com croûtons ao alho ou

Creme de caldo verde Tradicional, broa de milho e chouriço

O Peixe
Bacalhau de forno com Broa de milho, grelos salteados e batatinhas a murroou

Corvina assada, molho Mediterrânico, batatinhas assadas, legumes da época   

A Carne
Peru de Natal assado com marmelo e ginjas de Óbidos, arroz de canela e anis    ou

Lombinho de Porco assado, migas de tomate e bivalves, grelos salteados

O Nosso Mundo Doce
Rabanadas, Sonhos com Calda, Cocktail de Frutas Frescas, 

Pudim Abade de Priscos, Leite-creme Queimado, Barriga de freira 
Tarte de abóbora e Tronco de Natal

Bread & Butter Pudding, Clafoutis de frutos e crumble de maçã

Preço por pessoa: €60,00
Buffet de Natal, Café ou Chá

Opção valida para um mínimo de 60 pessoas 

  



- BUFFET NATAL BELÉM -

Os Frios
Saladas verdes com molhos e seleção de Azeites nacionais

Seleção de três saladas compostas escolha do Chefe, 
Salmão fumado com sua guarnição

Salada de tomate e queijo fresco, Salada de bacalhau com coentros   
Enchidos Portugueses, Leitão assado 

Legumes assados com ervas do Campo 
Acepipes e verrines do Chefe 

Paleta de Queijos Nacionais com compotas e bolachas  

Pratos Quentes

A Pasta
Tagliatelle com molho tomate 

A Sopa
Creme de caldo verde Tradicional, broa de milho e chouriço

O Peixe
Bacalhau de forno com broa de milho, grelos salteados e batatinhas a murro

A Carne
Lombinho de porco com migas de tomate

O Nosso Mundo Doce
Rabanadas, Sonhos com Calda

Tarteletes de Frutas, Pudim Abade de Priscos,
Leite-creme Queimado, 

Tarte de abóbora e Tronco de Natal
Bread & Butter Pudding, Clafoutis de frutos e crumble de maçã

 

Preço por pessoa: €53,00
Buffet de Natal, Café ou Chá

Opção válida para um mínimo de 60 Pessoas   

  



- PACOTES DE BEBIDAS -

Suplemento I
Água mineral, refrigerantes

€7,00 Por Pessoa

Suplemento II
Vinhos de características consensuais 

Para acompanhar as nossas sugestões de Buffet
Vinho Branco:  Cascas Lisboa
Vinho Tinto: Cascas Lisboa

Água mineral, cerveja e refrigerantes
€10,00 Por Pessoa

Suplemento III
Vinhos com carácter,

Ideais para almoços e jantares menus de Negócios
Vinho Branco:  Prova Régia Reserva Lisboa

Vinho Tinto: Quinta Gradil Lisboa
Água mineral, cerveja e refrigerantes

€16,00 Por Pessoa

Suplemento IV
Vinhos de características desafiantes 

Para acompanhar menus exigentes
Vinho Branco: Quinta Cidrô Chardonnay Douro

Vinho Tinto: Vinha Paz, Touriga Nacional e Tinta Roriz Dão
Água mineral, cerveja e refrigerantes

€22,00 Por Pessoa

premium
Vinhos de excelência, complexos e poderosos, 

Os melhores para ocasiões especiais
Vinho Branco: Carvalhas Douro

Vinho Tinto: Poliphonia Signature Alentejo
Água mineral, cerveja e refrigerantes

€42,50 Por Pessoa

  



CELEBRE NATAL NA NOSSA COMPANHIA
Menus válidos até 21 de Dezembro de 2021

DIGESTIVOS: Bar Aberto Especial Natal
Martini, Campari, Vinho do Porto Seco e Tawny, Whisky Novo, Aguardente

Nacional, Gin, vodka e Rum, Vinho Branco, Vinho Tinto e Espumante Nacional
Sumos, Cerveja, Refrigerantes e Água mineral

€21,00 Por pessoa para a 1ª hora de serviço
€17,00 Por Pessoa para as seguintes

(Nº de pessoas na 1ª hora será o mesmo do jantar)

Suplemento de Digestivos
Whisky novo, Aguardente e Licores Nacionais

(escolha Miragem) 
€9,00 Por pessoa, uma bebida por pessoa, ½ Hora de serviço
(Nº de pessoas para o suplemento será o mesmo do jantar)

PRODUTOS & SERVIÇOS:
MENUS IMPRESSOS

Modelo Miragem incluído

DECORAÇÃO INCLUÍDA 
Árvore de Natal e Centros de Mesa Standard Miragem

(Personalizações consulte os nossos serviços)    

SALA PARA CAMARINS / PRENDAS
Oferta mediante disponibilidade

SALÃO DE ALMOÇO OU JANTAR E SERVIÇOS
Incluídos para um máximo de 4 horas de evento 

Taxa de €40.00 por Hora e por Empregado após excedido as 6 horas de evento  

CRIANÇAS
Sobre os produtos apresentados as crianças até aos 6 anos têm 50% descontoou

Ementas especiais para crianças a pedido

ESTACIONAMENTO 
Oferta mediante disponibilidade

ANIMAÇÃO
Soluções disponíveis sob consulta 

  


