
Organize o Jantar/Almoço de Natal da sua empresa connosco

Natal para Empresas



Seleção de charcutaria
Pickles, azeitonas marinadas e frutos secos
Seleção de queijos
Tosta e grissinis
Seleção de duas compotas

SALADAS SIMPLES
Alface, tomate, pepino, cenoura, cebola roxa e beterraba

Massa penne com camarão e manjericão
Salada de bacalhau, grão e cebola roxa
Salada de frango com molho Caesar e lascas de parmesão

Vinagrete, molho cocktail, maionese e mostarda
Seleção de pão

SOPA (selecione uma opção)
Creme de grão com lascas de bacalhau e espinafres
Creme de espargos verdes com amêndoa
Creme de courgette com leite de coco e croutons de pão

PRATOS PRINCIPAIS (selecione uma opção de carne e peixe)
Strudel de bacalhau
Corvina com crosta de frutos secos e molho de funcho 
Roti de perú com molho de alperces
Novilho braseado com molho de vinho tinto e especiarias

GUARNIÇÕES
Batata assada com ervas
Legumes salteados
Arroz de cogumelos
Esparguete com molho bolonhesa

SOBREMESAS
Bolo Rei
Arroz Doce
Fatias Douradas
Pudim de ovos
Tronco Natal
Seleção de Fruta da Época

Café ou chá 

Creme de batata doce com tártaro e ovas de salmão
ou
Salada de abacate com alfaces, camarão e gel de laranja

Corvina braseada, milhos e emulsão de bivalves
ou
Perna de pato con�tada, terrina de batata e redução de moscatel

Creme brûlée de tomilho, limão e canela
ou
Creme de arroz doce com sorbet de framboesa e frutos vermelhos

Café ou chá 

BUFFET REIS MAGOS
Preço por pessoa:  35€

SET MENU REIS MAGOS
Preço por pessoa: 35€

JJW Hotels & Resorts



Seleção de charcutaria
Pickles, azeitonas marinadas e frutos secos
Seleção de queijos
Tosta e grissinis
Seleção de duas compotas

SALADAS SIMPLES
Alface, tomate, pepino, cenoura, cebola roxa e rúcula
Salmão fumado com limão, alcaparras e molho de rabano

SALADAS COMPOSTAS
Salada Niçoise
Salada de polvo com pimentos assados
Legumes grelhados com molho pesto
Beterraba com laranja e amêndoa

Quiche Lorraine

SOPA  (selecione uma opção)
Creme de abobora assada com especiarias
Creme de ervilhas com pesto de hortelã e mimos de peixe salteado
Minestrone de borrego com hortelã e massa pasta ditali

PRATOS PRINCIPAIS (selecione uma opção de carne e peixe)
Bacalhau con�tado com esmagada de batata, bacon e coentros e 
perfumado com azeite de tomate seco
Espadarte com molho virgem
Lombinho de porco ibérico com molho de ameijoas e coentros
Supremo de frango com mozzarela e molho de cepes e cerefólio

Creme de espargos brancos, ceviche de dourada, coentros e trigo da 
barbela
ou
Carpaccio de novilho com pesto, rúcula e compota de �gos

Lombo de tamboril, puré de favas e hortelã, chouriço crocante e molho 
branco e funcho
ou
Magret de pato, batata doce, legumes baby, brócolo bimi e molho de 
vinho madeira

Pudim abade priscos com sorbet de limão
ou
Aletria queimada, sopa de morangos e espuma de canela

Café ou chá 

BUFFET PRESÉPIO
Preço por pessoa:  38€

SET MENU PRESÉPIO
Preço por pessoa: 38€

JJW Hotels & Resorts

GUARNIÇÕES
Batata corada com bacon e 
cebolinho
Legumes salteados
Arroz de coentros
Penne com molho de atum

SOBREMESAS
Bolo Rainha
Aletria
Azevias
Pudim Natal
Tronco Natal
Seleção de Fruta da Época

Café ou chá 



CONDIÇÕES GERAIS

PREÇOS E SUPLEMENTOS OPCIONAIS

 Preços são por pessoa e incluem IVA à taxa legal.
 Bu�ett para um mínimo de 25 pessoas.
 Suplemento opcional de bebidas € 12 por pessoa (vinho branco e tinto selecionado por Dona Filipa Hotel, refrigerantes e água mineral).  Suplemento de   
 bebidas premium poderá ser solicitado, caso seja pretendido. 
 Dispomos de outras opções para Cocktail de Boas Vindas que poderão ser adaptadas aos bu�ets e menus. Por favor, solicite a informaçao pretendida.
 
 POLÍTICA DE CRIANÇAS
 Grátis para crianças até aos 5 anos de idade.
 Crianças dos 6 aos 12 anos de idade bene�ciam de 50% desconto.
 Crianças a partir dos 13 anos de idade ser-lhe-á cobrado o preço de adulto.  

 ANIMAÇÃO
 Animação musical e entretenimento, poderão ser organizados, mediante o pagamento de um suplemento.

 DANOS & RESPONSABILIDADES
 Não é permitido a entrada e/ou saída de alimentos servidos durante o evento. Caso assim o pretenda, será necessário o preenchimento de um termo de   
 responsabilidade. Contudo, o Hotel não se responsabilizará pelo consumo dos alimentos fora das suas instalações.
 O Hotel reserva-se no direito de ser indemnizado por eventuais danos ou prejuízos provocados por pessoas e atos que ponham em causa o seu património.  
 Os custos de reparações, substituição de bens resultantes de danos ou quebras, bem como o seu extravio, serão debitados ao cliente ainda que a   
 responsabilidade seja eventualmente de serviços subcontratados ou convidados do cliente.

 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 O plano de pagamentos deverá ser efetuado da seguinte forma:
 a) Aquando da reserva e marcação da data: pré-pagamento de 25% do total do evento. Este valor  não será reembolsado, em caso de cancelamento.
 b) Até 7 dias antes do evento: 65% do total do evento.
 c) 48 horas antes do evento: os restantes 10% do total do evento.
 d) Quaisquer custos adicionais serão pagos no �nal do evento.   

 POLÍTICA DE CANCELAMENTO
 Cancelamentos efetuados entre 30 e 15 dias antes do evento terão uma penalização de 50% do valor total pago nas alíneas a) e b) do ponto Condições de   
 Pagamento.
 Cancelamentos efetuados uma semana (7 dias) antes do evento, não serão efetuados quaisquer reembolsos.
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