
Connected Sea Hotel



 

291 205 700
events@savoysignature.com

Menus 
de Natal
Grupos e Empresas

Preços por pessoa

COCKTAIL
€29

BUFFET HTML
€35

BUFFET CAPS LOCK
€40

MENU SET A/B (3 PRATOS)

€35/€40

CANAPÉS
DESDE €6

BUG BUFFET COCKTAIL
€45

Todos os menus e buffets incluem: 

Bebidas
Vinho branco e tinto seleção NEXT
Cerveja e sumos de pressão
Águas minerais com e sem gás

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

CONDIÇÕES
Os preços dos buffets são aplicáveis a grupos com o mínimo de 40 participantes.
Os preços dos 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.



COCKTAIL

Tábuas
Tábua de charcutaria e enchidos

Pickles, azeitonas marinadas, frutos secos

Tábua de queijos internacionais e portugueses

Tostas e grissini

1 compota de fruta da época

Poke bowls de salmão

Quentes
Tacos de camarão

Bao de barriga de leitão

Prego de picanha

Yakitori
Yakitori de frango com alho e gengibre

Doces
Pastéis de nata

Malasadas com creme de batata-doce



BUFFET HTML

Frios
Tábua de charcutaria

Pickles, azeitonas marinadas, frutos secos

Tábua de queijos internacionais, Portugueses e frutas em calda

Tostas, crackers e grissinis

Compotas várias

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

Poke bowl de atum

Salada de batata com bacon crocante e molho de mostarda

Salada de massa, cogumelos salteados e pesto

Salada de frango com ananás marinado em hortalã

Molhos
Vinagrete, tártaro , cocktail, maionese, ketchup, mostarda

Vinagre Balsâmico, azeite extra virgem, flôr de sal e óregãos

Manteigas com e sem sal

Seleção de pão variado

Quentes
Creme de espargos verdes com amêndoas tostadas

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
Malasadas com creme de batata-doce

Bolo de mel da Madeira com ganache de maracujá

Torta de laranja

Arroz doce

Fruta laminada



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

Compotas variadas

Seleção de pão & compotas

Saladas variadas
Tomate cacho com óregãos, mesclun de alfaces, cenoura, beterraba, 

cebola roxa, pepino, milho

Poke bowl de salmão

Salada césar com frango grelhado

Salada de camarão e abacate com molho unagi

Salada grega com queijo feta e azeitonas

Molhos
Vinagrete, molho, cocktail, maionese, ketchup, mostarda

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

Salgadinhos
Gyosas

Quentes
Creme de castanhas e couve flor

Tamboril com molho de coco e erva canilha

Medalhões de novilho com roquefort

Bochecha de porco estufada em vinho tinto

Batata gratinada e legumes assados

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

Arroz furikake

Doces
Bolo de chocolate e coco

Panacota de frutos silvestres

Leite creme

Sonhos recheados com creme de arroz doce

Fruta laminada



MENU SET A (3 PRATOS)

Entrada
Creme de tomate assado com crocante de parmesão

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
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 com canela

MENU SET B (3 PRATOS)

Entrada
Sopa de peixe com molho aioli e tostas 

ou
Folhadinho de requeijão e frutos secos com chutney de mango

Prato principal
Pargo assado com esmagada de batata trufada e molho de coco e gengibre

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

Sobremesa
Creme brûlée aromatizado com erva caninha

ou
Bolo de chocolate e laranja com gelado de morango



CANAPÉS

Entrada
Blinis com salmão fumado e creme de queijo Philadelphia

Ceviche de pargo com citrinos e abacate

Grissini com presunto

Brusquetas de requeijão com compota de tomate cherry

Tacos tártaro de vaca

Quentes
Baos de leitão

Mini pregos de picanha em bolo do caco

Camarão em tempura de cerveja

Yakitori de polvo com molho yakiniku

Tacos de mendinha com salsa de manga

Folhadinhos de requeijão com frutos secos e chutney de mango

Gyosas de frango

Vegetarianos
Salada grega com tofu no espeto

Croquetes de feijão azuki com vinagrete de ameixa

Gyosas vegetarianas

Peixinhos da horta

3 VARIEDADES | 6€

6 VARIEDADES | 11€

9 VARIEDADES | 15€



BUG BUFFET COCKTAIL

Menu com insectos, gafanhotos, grilos e larvas tenebrio

(em farinha e em larvas desidratada)

Frios
Tacos de gafanhotos crocante, salsa mexicana, abacate e manga

Poke bowl de gafanhotos, salada de papaia verde e amendoim

Quentes
Croquete de tenebrio com maionese de kimuchi e lima

Espetadas de grilos com molho yakiniku, cebolo e furikake

Mini hamburguer de tenebrio BBQ

Doces
Brownie de larva tenebrio e tenebrio caramelizado

Malasada com creme de mel de cana e tenebrio, gafanhotos com chocolate negro

e togarashi


