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Cocktail
Champagne Cocktail

Camarão kadaif com maionese de crustáceos, Salmão marinado e maçã verde
Foie gras mi-cuit, avelã caramelizada, Crocante de cogumelos e trufa

Cappuccino de ervilhas

-Menu-
Reconfortante

Vieira com trufa, caldo de mexilhão, açafrão e ervas finas

O Peixe
Peixegalo corado, berlingot de tomate seco e lagosta, puré salsa frisada,

molho de Champanha Rosé

Tiragosto
Sorbet de manga com Vodka e maracujá

Principal
Tornedó de novilho façon Rossini, batata rosti, tomate seco e chalota confitada,

Pack choi braseado e jus suave com Porto

O Nosso Mundo Doce
Ideias e Tentações de Chocolate

Os Vinhos
Vinho Branco Dona Maria Alentejo

Viognier
Vinho Tinto Grainha Douro

Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Barroca

Celebração á Meia noite
Champanhe Pommery Brut Apanage & Passas

Bar Aberto
Martini, Campari, Portos, Whiskys, Aguardentes, Gin, Vodka e Rum,

Vinhos e Espumante

Ceia Buffet
Sandwiches de queijo edam, fiambre de peru, salmão com creme de rábano
Legumes assados com balsâmico, croissants com queijo da ilha e presunto

Mini pregos em bolo do caco, seleção de queijos e charcutarias,
Rissóis de frango, camarão e pastéis de bacalhau, Creme de marisco, canja de galinha,

Seleção de pastelaria e viennoiserie, Chocolate quente, café e chás

Preço por pessoa: € 300
Condições Especiais para Crianças:

Dos 0 aos 4 anos: €175.00 – dos 6 aos 12 anos €220.00
Não aconselhamos crianças com idades inferiores a 2 anos

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



- Menu de Crianças -

Cocktail
Sumos & Canapés

Reconfortante
Consomê de legumes com massinhas

O Peixe
Peixe-galo corado, berlingot de tomate seco e lagosta, puré salsa frisada

Tiragosto
Sorbet de manga

Principal
Bifinho do lombo, batata rosti, pack choi braseado e jus

O Nosso Mundo Doce
Ideias e Tentações de Chocolate

As Bebidas
Sumos, refrigerantes e águas

Celebração á Meia-noite
Champomy & Passas

Ceia
Sopa, preguinhos, seleção de pastelaria, sandwiches

Chocolate quente e outras delícias

Preço por Criança
Dos 0 aos 4 anos: €175.00
Dos 5 aos 12 anos €220.00

Não aconselhamos crianças com idades inferiores a 2 anos
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
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Oferta de Estacionamento no nosso parque
coberto com acesso direto ao Hotel

Oferta de Bengaleiro
Oferta de Wi-Fi

Outras informações:
A festa tem início às 19h30 com cocktail,

seguindo-se pelas 20h45 do Jantar de Gala.
DRESS CODE ACONSELHADO: FATO ESCURO

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:
- Reveillon-



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




