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ALMOÇO DE NATAL
- Menu -

As Entradas
Seleção de Saladas verdes, rebentos e flores, queijo mozarela com tomate e manjericão,

Azeitonas marinadas, salada de frutos do mar, salada de polvo e salada de arenque, 
Pirâmide de camarão cozido, salmão, halibute fumados, mexilhão de pimentada,

Peixe em chaud-froid, ovos cozidos com molho verde, terrina de caça com frutos silvestres,
Espargos verdes, presunto com fios de ovos, charcutaria regional e leitão assado,

Variedade de verrines e outras gourmandises do chefe,
Molhos Cumberland, cocktail, maionese light, vinagrete e azeites nacionais

Pratos Quentes
Creme de mariscos ao cognac e croûtons

Consommé de novilho com Royal, brunoise de legumes e Vinho do Porto,
Medalhões de garoupa com manteiga de lima,

Lombo de bacalhau assado com jus de Fragateira
Peru assado com mel e tomilho, castanhas e molho de arandos

Linguine com camarão, julianas de legumes com gengibre,
molho de soja e sementes de sésamo

Batatinhas assadas com azeite, alho e alecrim, arroz de legumes,
Grelos salteados com tomate cereja,

Rolinhos de espargos e cenoura,
Tradicionais pastéis de bacalhau, rissóis de camarão e croquetes de carne

As Sobremesas
Tarte de frutos silvestres, arroz doce,
mil folhas, creme brûlée e biscoitos

Rabanadas, sonhos, bolo-rei, filhoses,
pão-de-ló de Ovar, farófias, pudim abade de Priscos,

Tronco de Natal, sobremesas quentes de Natal
Verrines de tentações e ideias do Chefe, seleção de frutas frescas

Tábua de queijos nacionais e estrangeiros servidos com compotas tradicionais

Bebidas
Águas, refrigerantes, sumos e cafés

(Vinhos não incluídos)

Preço por pessoa: € 75.00
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



Oferta de Estacionamento no nosso
parque cobertocom 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.
Depósitos não serão devolvidos para cancelamentos efetuados após

o dia 20 de Dezembro ou em caso de não comparência.
Cancelamentos após dia 20 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.

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 do hotel entrará em contato para fornecer as instruções 
de pagamento. O Hotel só irá garantir as reservas com pagamento integral efetuado 

até 20 de Dezembro.

Oferta:



Venha passar umas
festas muito felizes

na nossa companhia

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

ou email: reservations@cascaismirage.com
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