
NATAL 2017
MENU

Welcome
Espumante · Chá verde frio de menta · Frutos secos

3,5€ por pessoa

Menus de Grupo

Buffet de Natal 2017
MENU DOS TRÊS REIS MAGOS

(mínimo 30 pessoas)

Sopas e Saladas
Aveludado de galo e coentros ou Creme de abóbora e nata azeda

Alfaces e ervas finas

Tomate e orégãos

Couscous de laranja e frango grelhado

Bola de enchidos

PPratos Principais
Bacalhau lascado com broa de milho e miga de feijoca com chouriço

e
Cabrito assado com rosmaninho, batata à padeiro e grelos salteados

Mesa de Doces de Natal

35€ por pessoa

Bebidas incluídas no menu
VVinho Branco e Tinto Messias Selection · Água · Café e Chá

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Os preços anteriormente apresentados são válidos para um mínimo de 10 pessoas. Podem ser alterados 

sem aviso prévio e estão sujeitos a confirmação. Após 4 horas de serviço, débito de € 150,00 por cada hora 

adicional. 

OS PREÇOS INCLUEM

IIVA à taxa legal · Coordenação e logística do evento · Montagens e desmontagens · Mesas e cadeiras 

standard.

OS PREÇOS NÃO INCLUEM

Material audiovisual · Flores e outros elementos decorativos · Exclusividade do espaço · Licenças de ruído 

ou outras que possam ser requeridas · Serviço de bengaleiro, de hosting e de secretariado

NOTAS

Por motivos de Segurança Alimentar não é autorizada a entrada ou saída de alimentos ou bebidas.

Não nos Não nos responsabilizamos pela guarda de valores que não sejam devidamente registados.

CONFIRMAÇÃO DO NÚMERO DE CONVIDADOS

Até 15 dias antes do Evento deve ser informado o nº previsto de pessoas.

Até 72 Horas antes do evento o número de pessoas deve ser confirmado e será este o número final para 

efeitos de facturação. Caso o número seja superior ao número confirmado, a facturação será ajustada de 

acordo.

A CONFIRMAÇÃO DA EMENTA ESCOLHIDA

A ementa final dA ementa final deve ser feita até 7 dias antes da data do evento 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30% do valor estimado no momento da adjudicação · Restante pagamento até 3 dias úteis antes do evento.

Depósitos não serão reembolsados em qualquer circunstância.

REFEIÇÕES DE CRIANÇAS

Crianças até aos 2 anos grátis.

Dos 3 aos 11 anos 15€ por criança com menu próprio.

UNLOCK COLLECTION - AMARANTE  ·  ÉVORA  ·  LISBOA  ·  VIANA DO CASTELO

Bar Aberto
Gin, vodka, whisky novo, licor beirão, imperial, refrigerantes

€ 15 (3h com inicio após o café)

Por cada hora adicional será cobrado 7€/pessoa presente e no máximo até às 02h

Menu Belchior
Queijo de cabra e cebola roxa caramelizada

Bacalhau com cremoso de grão-de-bico e couve portuguesa

Arroz doce e fios de ovos

30€ por pessoa

Bebidas incluídas no menu
VVinho Branco e Tinto Messias Selection · Água · Café e Chá

Menu Baltazar
 Creme de peixe com croutons de broa e coentros

Peito de peru recheado de espinafres e presunto com guisadinho de feijoca

Torta de laranja e coulis de frutos do bosque

30€ por pessoa

Bebidas incluídas no menu
VVinho Branco e Tinto Messias Selection · Água · Café e Chá

Menu Gaspar

Consommé de carne

Polvo grelhado com grelos salteados e batata doce

ou

Pernil de borrego em massa crocante e arroz de frutos secos

Babá, creme de natas e frutos vermelhos

335€ por pessoa

Bebidas incluídas no menu
Vinho Branco e Tinto Messias Selection · Água · Café e Chá

+351 211 900 100     www.hoteldaestrela.com      www.unlockhotels.com    


