
COCKTAIL
Camarão em tempura de cerveja e maionese de alho fermentado

Yakitako de polvo com molho yakinuku
Croquete de feijão azuki

Blinis com salmão fumado e queijo creme

PADARIA
Focaccia

Pão de batata
Manteigas caseiras

SALADAS VARIADAS E ENTRADAS
Salada de quinoa com camarão e citrinos

Salada grega com tofu marinado e edamame (vagens de soja)
Salada de mozarela de búfala, tomate cereja e manjericão

Espargos verdes gratinados com parmesão
Salada de requeijão do santo da serra 
com couscous e nozes caramelizados

Queijos nacionais e internacionais, compotas caseiras, 
crackers, grissini, tostas e frutos secos

Seleção de peixes fumados
Seleção de carnes fumadas e enchidos

Presunto
Ostras

Camarão cozido com flor de sal

COMPONHA A SUA SALADA
Seleção de saladas naturais e cruditées

MOLHOS
Vinagrete, cocktail, maionese, ketchup e mostarda

Vinagre balsâmico, azeite extra virgem, flor de sal e orégãos

COZINHA FRIA AO VIVO
Variedades de ceviches

Tártaro de salmão e caviar
Sushi

PEIXE
Tamboril com molho de champanhe e cebolinho

CARNE
Bochechas de porco preto com vinho tinto

GUARNIÇÕES
Mil folhas de batata
Legumes glaceados

Arroz jasmim com cardamomo
Cannelloni de espinafres e requeijão

CARVING
Bife Wellington

Pargo ao sal

SOBREMESAS
Fruta tropical laminada

Tiramisu
Pudim flan

Creme brûlée
Malassadas recheadas com creme de batata doce

Panacota de frutos silvestres
Mousse de café e Baileys

Bolo rei

CEIA
Caldo verde com crocante de chouriço

Mini pregos
Pastéis de nata

150€ ou 200€* ou 250€**
por pessoa

Cocktail com flute de Natal
Bebidas incluídas: 

Vinho branco e tinto Vinha da Foz - Douro, 
cerveja e sumos de pressão, águas minerais, café

Oferta de broas de mel

*Acesso ao ao 7º piso para assistir 
ao fogo de artifício e festa no Network Lounge

**Acesso ao Cloud Rooftop para assistir 
ao fogo de artifício e festa com bar aberto

BUFFET FIM DE ANO
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