
Connected Sea Hotel



 

291 205 700
events@savoysignature.com

Menus 
de Natal
Grupos e Empresas

Preços por pessoa

BUFFET ENTER
€32

BUFFET HTML
€40

BUFFET CAPS LOCK
€45

MENU SET (3 PRATOS)

€32

MENU WAVE (3 PRATOS)

€40

MENU COSMIC (3 PRATOS)

€45

Todos os menus e buffets incluem: 

Canapés
Baos de leitão
Mini pregos de picanha em bolo do caco
Camarão em polme de cerveja 
Peixinhos da horta
Grissinis com presunto serrano
Crúdites de legumes com vinagrete
de mostarda e mel

Outros serviços:
DJ com sistema de som e luz | 250€ 
Duo musical | 200€
Animadora | 30€/hora 

Aperitivos 
Cocktail especial da casa
Flute de espumante 
Sumo de fruta

Bebidas
Vinho branco e tinto seleção NEXT
Cerveja e sumos de pressão
Águas minerais 
1 digestivo p.p.

CONDIÇÕES
Os preços dos buffets são aplicáveis a grupos com o mínimo de 30 participantes.
Os menus de 3 pratos são aplicáveis a grupos com o máximo de 60 participantes. 
Todos os preços apresentados são por pessoa e incluem IVA à taxa legal em vigor.



BUFFET ENTER

Frios 
Tábua de charcutaria

Pickles, azeitonas marinadas, frutos secos

Tábua de queijos internacionais, Portugueses e frutas em calda

Tostas, crackers e grissinis

Compotas

Saladas variadas
Tomate, mesclun de alfaces, pepino, milho, cenoura, beterraba

Sala da de batata com bacon crocante e molho de mostarda

Salada de massa, cogumelos salteados e pesto

Salada grega com queijo feta e azeitonas

Salada de frango com ananás marinado em hortalã

Salada de bulgur e legumes salteados com caril

Sopa
Creme de espargos verdes com amêndoas tostada

Quentes
Bacalhau em crosta de tomate seco

Perú recheado com castanhas glaceadas

Batata assada com ervas e especiarias

Legumes do dia salteados

Arroz oriental

Penne gratinado com molho de quatro queijos

Doces & fruta
Tiramisu

Torta de laranja

Arroz doce

Tronco de natal

Leite creme

Seleção de fruta variada



BUFFET HTML

Frios
Tábua de charcutaria

Pickles, azeitonas marinadas, frutos secos

Tábua de queijos internacionais, Portugueses e frutas em calda

Tostas, crackers e grissinis

2 compotas

Saladas variadas
Tomate, mesclun de alfaces, pepino, milho, cenoura, beterraba 

Salada de batata com bacon crocante e molho de mostarda 

Salada de massa, cogumelos salteados e pesto

Salada grega com queijo feta e azeitonas

Salada de frango com ananás marinado em hortelã 

Salada de bulgur e legumes salteados com caril

Sopa
Creme de espargos verdes com amêndoas tostadas

Quentes
Bacalhau em crosta de tomate seco 

Robalo assado em folha de bananeira

Vazia de novinho black angus com redução de vinho tinto 

Perú recheado com castanhas glaceadas

Batata assada com ervas e especiarias

Legumes do dia salteados

Arroz de oriental

Penne gratinado com molho de quatro queijos

Doces & fruta
Bolo rei

Torta de laranja 

Arroz doce

Rabanadas de bolo rei 

Tronco de Natal

Seleção de fruta variada



BUFFET CAPS LOCK

Frios
Tábua de charcutaria e presunto

Pickles, azeitonas marinadas, frutos secos

Tábua de queijos internacionais e Portugueses, fruta em calda

Tostas, crackers e grissinis

Seleção de pão

2  compotas

Saladas variadas
Tomate cacho com orégãos, mesclun de alfaces, beterraba, cebola roxa, pepino, milho 

Salada César com frango grelhado

Salada de espargos e parmesão com vinagrete de mel e mostarda

Salada de quinoa com frutos secos e citrinos 

Salada de camarão e abacate com molho unagi

Salada Niçoise com ventrecha de atum em escabeche 

Salgadinhos
Gyosas

Sopa
Creme de castanhas e couve flor

Quentes
Tamboril com molho de coco e erva canilha 

Salmão com molho karashi

Medalhões de novilho com roquefort

Bochecha de porco estufada em vinho tinto 

Batata gratinada

Legumes assados

Caneloni recheado com requeijão, frutos secos e mel gratinados com parmesão

Arroz basmati com açafrão, sultanas e pinhões

Doces & fruta
Bolo rei

Créme brûllée de baunilha

Tronco de Natal

Sonhos recheados com creme de arroz doce

Bolo de mel da madeira com ganache de maracujá

Seleção de fruta variada



MENU SET (3 PRATOS)

Entrada
Creme de tomate assado com crocante de parmesão

ou
Folhadinho de requeijão e frutos secos com chutney de mango 

Prato principal
Tamboril com esmagada de batata trufada e molho vermute

ou
Peito de frango com risoto de cogumelos e crocante de alho francês

Sobremesa
Crumble de maçã com aveia e gelado e baunilha

ou
Arroz doce sobre mil-folhas de canela

MENU WAVE (3 PRATOS)

Entrada
Creme de tomate assado com crocante de parmesão 

ou
Folhadinho de requeijão e frutos secos com chutney de mango

Prato principal
Pargo assado com esmagada de batata trufada e molho vermute 

ou
Magret de pato com risotto de cogumelos e crocante de alho francês

Sobremesa
Crumble de maçã com aveia e gelado e baunilha

ou
Arroz doce sobre mil-folhas de canela



MENU COSMIC  (3  PRATOS)

Entrada
Sopa de peixe com molho aioli e tostas 

ou
Carpaccio de polvo com arjamolho e pickle de cebola roxa

Prato principal
Bacalhau escalfado em azeite a baixa temperatura 

com puré de grão e espargos glaceados 

ou
Barriga de leitão crocante, batata confitada e tian de legumes

Sobremesa
Pudim de abóbora com crocante das suas sementes e gelado de amêndoas

ou
Bolo de chocolate e laranja com gelado de morango


