
Natal
2021



Ceia de Natal
- Menu -

Amusebouche
Macaron de salmão fumado, tomate e basílico

Reconfortante
Consomê de novilho, ravioli de legumes e trufa preta

Peixe
Bacalhau da Noruega confitado, canelone de couve lombarda,

Ragoût de bivalves, cremoso de camarão e crumble de grão de bico

Carne
Lombinho de vitela branca em crosta de broa de milho e ervas,

Duxelle de cogumelos e jus de foie gras

O Nosso Mundo Doce
Farandole de doces de Natal

Aromático
Trufas & Biscoitos de Natal servidos com vinho quente

Bebidas
Águas, refrigerantes, sumos e café

(Vinhos não incluídos)

Preço por pessoa: €120,00
Condições Especiais para Crianças:

Dos 0 aos 4 anos: €60.00 – dos 5 aos 12 anos €90.00

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



Ceia de Natal
- Menu de Crianças -

Para começar
Macaron de mozarela & tomate molho manjericão

Reconfortante
Consomê de novilho com legumes tricolor

O Prato
Lombinho de vitela,

Ninho de ovo mexido com cogumelos e batata smile

O Nosso Mundo Doce
Farandole de doces de Natal

Bebidas
Águas, refrigerantes e sumos

Preço por Criança dos 0 aos 4 anos: €60,00
Preço por Criança dos 5 aos 12 anos: €90,00

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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