110€
POR ADULTO

JANTAR E FESTA
DE RÉVEILLON

INFORMAÇÕES E RESERVAS
T (+351) 213 199 500
E carla.soares@hoteisreal.com

REALHOTELSGROUP.COM

31 DEZEMBRO
19H30 COCKTAIL DE BOAS-VINDAS
20H30 JANTAR BUFFET

PROGRAMA
TRAJE: CASUAL CHIC

FRIOS

Ostras ao natural sobre gelo, pirâmide de camarão, charcutaria variada, lombo de porco assado,
carnes frias variadas, leitão assado, casco de sapateira recheado

SALADAS COMPOSTAS

Salada de polvo, salada de bacalhau com pimentos, salada de grão, salada de favas, salada
de feijão-frade com atum, salada de tomate e mozarela e salada de mexilhão meia concha à
espanhola

SALADAS SIMPLES

Cenoura, selecção de alfaces, tomate e pepino

19H30
Cocktail de boas-vindas

MOLHOS

César, vinagrete, iogurte, maionese e cocktail

SOPA

Bisque de lagosta aromatizado com conhaque e croutons

20H30
Jantar buffet

23H00
Bar aberto
Actuação de DJ

00H00

Espumante e passas de uva

02H00
Ceia

PRATOS QUENTES

Lombinhos de tamboril com molho de marisco
Lombo de porco recheado com enchidos regionais, batatinha nova e grelos salteados

SOBREMESAS

Selecção de queijos
Selecção de pastelaria e doçaria da época
Fruta laminada

BEBIDAS

Selecção “Real Parque” de vinho tinto e branco, sumos, refrigerantes, e água mineral
Café e Petits-fours

23H00 BAR ABERTO
Selecção “Real Parque” de sumos de pressão, refrigerantes, cerveja, vinhos, espirituosas, licores e
água mineral.

02H00 CEIA
Caldo verde e pregos em bolo do caco

INFORMAÇÕES E RESERVAS
T (+351) 213 199 500
E carla.soares@hoteisreal.com

Nota: Menus sujeitos a alterações de ingredientes sem aviso prévio.

REALHOTELSGROUP.COM

PREÇOS
Jantar de Réveillon e Festa

110 €

Adultos
Crianças dos 3 aos 6 anos

27.50 €

Crianças dos 7 aos 12 anos

55 €

Política de pagamento:
_ Pagamento de um valor mínimo de 50% no acto da reserva.
_ Pagamento do restante valor a ser efectuado até ao dia 22 de Dezembro de 2017.
Política de cancelamento:
_ Cancelamentos até 15 de Dezembro, inclusive - reembolso total.
_ Cancelamentos após dia 15 de Dezembro ou no caso de não comparência - o valor
já pago não será reembolsado.
Condições gerais:
_ Reservas sujeitas à disponibilidade do hotel.
_ Valor não aplicável a outros programas ou ofertas especiais.
_ O programa pode ser alterado sem aviso prévio.
_ Todas as taxas em vigor encontram-se incluídas.
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