Menu Réveillon 2021
Welcome Cocktail
Espumante
Croquete de Vitela em panko e molho de dijon
Legumes grelhados, rúcula e pinhões tostados
Vol-au-vents de Camarão e śalsa´ de Abacaxi
Seleção de presunto e enchidos tradicionais alentejanos

Bisque de Lagosta
Bacalhau com crosta de broa de milho e azeitonas desidratadas
Medalhões de vitela com cogumelos exóticos e puré de Castanhas Portuguesas
Perna de borrego assada com alecrim
ACOMPANHAMENTOS
Arroz jasmim, Batatinhas assadas no forno, Legumes da Horta e Espinafres baby

Seleção de Queijos, Frutas variadas laminadas,
mini tarte de Noz e doce de Chila caseiro
Parfait de coco, creme de manga fresca e amores perfeitos, Shot de Mousse de
Chocolate e praliné de amêndoa
Croquembouche
Fatias douradas, Azevias, Coscorões, Bolo Rei e Bolo Rainha

Caldo Verde
Perna de Presunto
Preguinhos & chips de batata caseira à camponesa

Vinho branco, Vinho tinto, água, café e abafadinho caseiro
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Réveillon 2021
20H30 | Cocktail de Boas-Vindas
21H00 | Jantar
24H00 | Vinho Espumante e Passas
01H00 | Ceia
Música e DJ 20H30 às 02H00

Telefone
+351 241 247 360
Reservas +351 924 289 410
Email geral: rececao@gaviaonaturevillage.com
Reservas: reservas@gaviaonaturevillage.com

RESERVAS|
Por forma a garantir a sua reserva, aplica-se a política de pré-pagamento.
Para tal, pedimos que nos forneça uma cópia do seu cartão de crédito
com uma pré-autorização.
No momento da reserva, por favor informe-nos sobre alergias ou necessidades alimentares especiais.
PREÇOS|
Preços por pessoa
Programa condicionado a ajustes e alterações decorrentes das regras e limitações em vigor – Covid-19
Crianças:
Aplicada Politica de Reservas
CANCELAMENTOS|
Poderá cancelar a sua reserva até 30 dias antes da data de realização
do evento, sem qualquer custo associado, contactando nos directamente.
No caso de não comparência no dia previsto do evento,
Reservamos o direito de cobrar o valor total. |
HORÁRIOS |
31 de dezembro de 2021
Cocktail de boas-vindas às 20H30
Jantar às 21H00 Restaurante Cadafaz
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