Coffee-Breaks

Basic

Basic Plus

Serviço de café expresso e chá
Sumos de frutas (laranja, manga e maçã) e águas
Biscoitos

Serviço de café expresso e seleção de chás e infusões
Sumos de frutas (laranja, manga e maçã) e águas
Mini sandes mistas (queijo, fiambre e alface)
Fruta da época

€ 4.00 p.p.

€ 5.00 p.p.

Wellness

Snack

Serviço de café expresso e seleção de chás e infusões
Sumos de frutas (laranja, manga e maçã) e águas
Iogurtes líquidos
Mini-sandes de salmão fumado em pão chia
Mini-sandes de queijo fresco c/ orégãos em pão multicereais
Mini-sandes de fiambre de peru e alface
Fruta da época

Serviço de café expresso e seleção de chás e infusões
Sumos de frutas (laranja, manga e maçã) e águas
Mini-sandes mistas (queijo, fiambre a alface)
Mini-sandes de presunto
Cubinhos de fruta tropical
€ 8.00 p.p.

€ 6.50 p.p.

Sensations
Serviço de café expresso e seleção de chás e infusões
Sumos de frutas (laranja, manga e maçã) e águas
Mini-pizza
Salgadinhos e panadinhos
(pasteis de bacalhau, rissóis bolas de carne e chamuças)
Pasteis de nata quentes
Fruta da época
€ 10.00 p.p.

Extras em qualquer coffee-break:
Iogurtes

Prato de pasteis de nata quentes

€ 1.20 p.p.

€ 2.00 p.p.

Batidos de fruta

Prato de miniaturas de pastelaria (+/- 35 unid.)

€ 2.50 p.p.

€ 25.00

Serviço de leite

Prato de panadinhos e salgadinhos (+/- 50 unid.)

€ 0.75 p.p.

€ 18.00

Prato de mini-sandes multicereais

Prato de cubinhos de fruta tropical (+/- 40 unid.)

€ 2.30 p.p.

€ 18.00

Qualquer coffee-break pode ser disponibilizado na própria sala de reuniões (sem águas)
Todos os preços c/ Iva incluído à taxa legal em vigor / p.p.= por pessoa
www.hoteldg.com I mail@hoteldg.com I Telf. 249 539 330

Menus Corporate Buffet

Nas mesas: Pão de diversas variedades

Mesa de quentes
(escolha de um dos menus)

Menu nº 91*

Mesa de frios
(comum a todos os buffets). **
Petiscos

Mini torricados de bacalhau
Morcela de arroz com maçã glaceada
Chamuças de frango
Bolas de carne e rissóis de peixe
Pataniscas de polvo
Quiches de legumes
Piza 4 estações
Batata frita caseira
Calamares com maionese de lima e malagueta
Saladas Compostas
Caprese (queijo fresco, tomate, pepino e orégãos)

Polvo vinagrete
Salmão fumado, salada verde e citrinos
Linguini de cogumelo Paris, bacon e pesto
Feijão-frade com atum
Saladas Simples

Milho, cenoura, tomate, pepino e alfaces
Molhos vinagrete de limão, cocktail
e maionese

Creme de cenoura e brunesa de maçã raineta
Tranche de corvina no forno em mulhata de
bivalves c/ batatinha no forno e legumes
Arroz de pato à Dom Gonçalo

Menu nº 92*
Creme de cogumelos silvestres
Bacalhau à Dom Gonçalo com camarão
Peito de peru recheado e arroz de legumes

Menu nº 93*
Aveludado de espargos verdes
Salmão com molho de citrinos, puré à
Provençal e legumes
Mimos de porco em molho Moscatel e
pimenta verde c/ arroz de cogumelos
pleurothus e farinheira

Menu nº 94*
Creme de tomate
Bacalhau à Zé do Pipo

*******

Lombo de porco recheado de tâmaras e
alperces, batatinha no forno com pickles e
migas de couve

Mesa de sobremesas

Menu nº 95*

(comum a todos os buffets). **

Creme de abóbora com pevides

Frutas frescas
Salada de fruta
Leite-creme queimado
Bolo de chocolate húmido
Cheese-cake de frutos vermelhos
Tarte de maçã
Torta de laranja
Tarte de limão merengada
Mini-mousses de frutas e/ou chocolate
Farófias

Lombinho de dourada c/ molho holandês
Javali com molho de mirtilos

€ 21.60 p.p.
(iva incluído)

Inclui: Águas e refrigerantes
Vinho Quinta da Alorna branco e tinto
e Café

* Mínimo 25 pessoas.
**Sugestões de composição. A variedade é ajustada em função do n.º de pessoas.
Todos os preços c/ Iva incluído à taxa legal em vigor
www.hoteldg.com I mail@hoteldg.com I Telf. 249 539 330

Menus Corporate
Serviço Sentado
1 Prato Principal

Prato principal de Aromas do Mar

Prato principal de Aromas do Campo

41. Creme de ervilhas c/ presunto crocante
Arroz malandrinho de peixe
Bolo de chocolate c/gelado de morango e
crocante de sementes de sésamo

46. Pataniscas de bacalhau em misto de alfaces
Peito de frango c/ redução de mel e limão,
tagliatele de legumes
Farófias de dois sabores (leite creme e
chocolate quente)

42. Creme de alho francês
Bacalhau assado lascado, batatinha no forno
e legumes salteados
Crepe c/ gelado de baunilha, chocolate quente
e amêndoas

47. Gratinado de peixe em vol-au-vent
Vitela estufada c/ arroz de legumes
Torta de laranja, seu couli e
gelado de morango

43. Queijo de cabra sobre salada de alfaces e
rúcula com compota caseira
Filetes de pescada c/ arroz de grelos
S. Marcos c/ fruta laminada

48. Creme de espinafres
Lombo de porco, arroz de cogumelos,
couve estufada c/ cenoura e
maçã caramelizada
Tarte de limão merengada

44. Creme de feijão branco e grelinhos
Pescada tostada em broa e aromáticos,
esmagada de batata com azeitona
Tarte de queijo e frutos silvestres c/ seu molho
45. Crepe recheado de cogumelos,
alho francês e bacon
Bacalhau gratinado e misto de alfaces
Tarte de maçã, gelado de baunilha e aroma de
canela

49. Salada de queijo fresco, tomate e orégãos
Peito de peru recheado, aromatizado de limão
e rosmaninho c/ arroz de frutos secos
Crumble de maçã c/ gelado de baunilha
50. Creme de couve flor
Pato confitado c/ batatinhas e
mousse de nabiças em maçã
Mil-folhas de pastel de nata e
gelado de baunilha

****

****
Menus de 41 a 50

21.60 € p.p.
(iva incl.)
Inclui: pão de 3 variedades, pasta de atum e sardinha,
panadinhos, águas, Vinho Branco e Tinto Quinta da
Alorna, refrigerantes, café ou chá.

Todos os preços c/ Iva incluído à taxa legal em vigor
www.hoteldg.com I mail@hoteldg.com I Telf. 249 539 330

Menus Corporate
Serviço Sentado Plus
1 Prato Principal

59. Creme Princesa (espargos e galinha)
Lombinho de bacalhau c/ broa,
esmagada de batata e grelos salteados
Tarte de maçã tépida c/ gelado de baunilha

60. Degustação de petiscos regionais
Arroz de peixe e gambas polvilhado de coentros
(tamboril, raia, robalo e lulinhas)
Crumble de maçã c/ gelado de baunilha

61. Sopa de peixes
Lombinho de porco preto,
arroz escuro c/ frutos secos e couve salteada
Semi-frio de manga e maracujá

62. Creme de ervilha c/ juliana de presunto
Lombinho de robalo em aveludado de amêijoas,
batatinha no forno e legumes
Charlotte de manga c/ crocante de amêndoa

63. Pataniscas de bacalhau em misto de alfaces
Lombinho de vitela c/ arroz de cogumelos e legumes
Crepe c/ gelado de baunilha e chocolate quente

64. Rolo de legumes e queijo chèvre com salada verde
Peito de pato em molho de laranja c/ batata gratin
Bolo húmido de chocolate c/ molho de morango
e gelado de baunilha

****

€ 25.00 p.p.
(iva incl.)
Inclui: pão de 3 variedades, pasta de atum e sardinha, panadinhos,
águas, vinho Casa de Pancas Branco e Tinto, refrigerantes, café ou chá.

Todos os preços c/ Iva incluído à taxa legal em vigor
www.hoteldg.com I mail@hoteldg.com I Telf. 249 539 330

