
EMENTA: PAPOILA

 

Recepção 

Aperitivos: Pastéis de bacalhau, rissóis de camarão, linguiça assada, tostas com patê , tâmaras  
com bacon, espetadinhas de fruta, espetadas com presunto e melão, tomate chérry com queijo.

Whisky novo, Moscatel, Gin tónico, Martini, Vinho do Porto, Imperial, sumo de laranja, água,  
refrigerantes

Pratos quentes 

Sopa: Creme de abóbora com coentros  ou creme de alho francês com camarão  ou Gaspacho 
Alentejano. 

Peixe: Posta de bacalhau no forno com batatinhas a murro e couvinhas de bruxelas ou Polvo á 
Lagareiro com Batatinhas ao sal e pimentos vermelhos.

Carne:  Lombinhos  de  Porco  Preto  com  ananás  acompanhado  com  legumes  salteados  e  
batatinhas assadas ou medalhões de vitela com puré de maçã e cogumelos salteados. 

Sobremesa à mesa: Crepe com Gelado e frutos silvestres ou Strudell de maçã.  

Vinho Tinto e Branco a acordar

Mesa de Queijos: Queijos nacionais e internacionais, diversos tipos de tostas, bolachas e doces.  

Buffet de sobremesas: Baba de Camelo, Mousse de chocolate, Arroz doce, Molotoff, Leite  
creme, Bolo de bolacha, Tarte maçã, Tarte de natas, Bolo de chocolate, Pudim , Gelatinas , Tarte  
de amêndoa, Mousse de manga e Tarte de natas, Pavê de chocolate, Tiramissu, Trouxas de ovos,  
Brigadeiros, Bolo de frutos secos, Bolo inglês 

Buffet de frutas: Taça de frutas mediterrâneas e tropicais. 

Buffet de frios: Presunto a fatiar, Lombo de porco, Frango assado com pickles, Leitão Assado,  
Enchidos  diversos,  Quiches,  Marisco  variado,Salada  de  ovas,salada  do  mar,  Saladas  
diversas(tomate, cenoura, beterraba, milho,beterraba, grão).
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Preço- 80 euros por pessoa

Crianças até 5  anos grátis e dos 5 aos 12 anos pagam metade
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