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Almoço de
ano novo

As Entradas
Saladas verdes, seleção de verrines e miniaturas do Chefe

A nossa salada com croutons e queijo de cabra, guacamole,
Ceviche de peixes, salada de peixe e mariscos, salmão e halibute fumados

Rolos de sushi, salada de arenque em creme de cebola, maçã, beterraba, nozes e endro
Terrina de peixe com algas, tataky de atum e salmão na cama de spaghetti de pepino

Etagere de camarão ao natural, mexilhão com escabeche
Carpacio com lascas de parmesão e azeite virgem, terrina de caça com frutos de bosque

Leitão de Negrais assado, presunto Ibérico e seleção de enchidos
Molho Cumberland, cocktail, maionese light, azeite e vinagre

Pratos Quentes
Aveludado de mexilhões, Canja de galinha com sua guarnição
Lírio e lulas de São Miguel à bulhão pato, Borrego confitado, 

Tornedó de novilho salteado com foie gras e jus de vinho do Porto
Penne com mexilhões, courgete, tomate cereja e bisque, Batata assada à Padeiro,

Arroz basmati com pimenta rosa e salsa, Arroz de miúdos
Pudim de espinafres e cenoura, Tajine de legumes carril e ameixa seca 
Tradicionais rissóis de camarão, pastéis de bacalhau, rissóis de carne

As Sobremesas
Crumble de maçã, bolo-rei, creme de manga, pastéis de nata, toicinho-do-céu

Bolo capuccino com merengue, bolo de chocolate branco trufado
Bolo mousse de chá verde, tarte ópera, creme brûllé de chocolate e baunilha

Mil-folhas, éclaires e tartelete de chocolate, Pudim Royal, clafoutis de frutos do bosque
Seleção de frutas da época laminadas, salada de fruta em sumo de laranja

Paleta de queijos portugueses e estrangeiros, compotas Caseiras e marmelada
Bolachas & cesto de pães regionais

Bebidas
Águas, refrigerantes, sumos e cafés

(Vinhos não incluídos)

Preço por pessoa: € 75.00
Condições Especiais para Crianças:

Crianças dos 0 aos 4 anos €37.50, dos 5 aos 12 anos €56.00

Todos os valores acima mencionados incluem IVA à taxa legal em vigor.
Para mais informações, disponibilidade, preços e condições, por favor contacte-nos

através do número: 210 060 613 ou email: reservations@cascaismirage.com

M E N U



- Almoço ano novo-

Oferta de Estacionamento no nosso parque
coberto com acesso direto ao Hotel

Oferta de Bengaleiro
Oferta de Wi-Fi

    

Política de reserva e de cancelamento:
Necessidade de pré-pagamento na totalidade para garantia de reserva. Consumos

extras a serem pagos no final do almoço.
Cancelamentos efetuados até 24 de Dezembro sem penalização.

Cancelamentos de 25 a 30 de Dezembro, serão emitidos vouchers no valor dos depósitos 
efetuados a serem utilizados em serviços de alimentação e bebidas no

Hotel Cascais Miragem até dia 31 de Março 2022.
Depósitos não serão devolvidos para cancelamentos efetuados no dia 31 Dezembro

ou em caso de não comparência.
A oferta e condições acima mencionadas estão sujeitas a alterações de acordo

com as diretrizes emitidas pelas entidades competentes.
Valores acima mencionados são por pessoa e incluem o imposto legal em vigor.

 

Política de garantia:
O Departamento de Reservas de Hotel entrará em contato para fornecer as instruções de 

pagamento. O Hotel só irá garantir as reservas com o pagamento integral efetuado
até 24 de Dezembro.

Oferta:



Venha passar o
reveillon na nossa

companhia

Para mais informações, disponibilidade e condições,
por favor contacte-nos através do número: 210 060 613

ou email: reservations@cascaismirage.com




