
 

 

 

JANTAR BUFFET DE SÃO VALENTIM 

14 de Fevereiro 2020 

 

Welcome drink 

Espumante com frutos vermelhos 

 

Entradas 

Aveludado de alho-francês com ovos de codorniz e coração de natas  

Tataki de atum loins | Rosbife, lascas de parmesão e rúcula  

Carpaccio de bacalhau | Tortilha de salmão fumado e queijo creme  

Fofos de legumes | Estaladiço de caranguejo  

Codorniz em molho de escabeche  

Rissóis de peixe | Casquinhas de caranguejo  

Ceviche de garoupa | Mexilhões em vinagrete  

Beringela marinada | Ceviche de peixe papagaio  

Espargos com ovos escalfados | Pastéis de bacalhau com natas  

Strudel de bacalhau espiritual  

Cornucópias de presuntos e doce d`ovos 

Tabua de queijos | Peixinhos da horta  

Ovos verdes de atum | Crocante de pato e maçã  

Tempura de camarão e maionese de abacate  

Salada de polvo com abacate | Saladas simples variadas 

 

A trinchar  

Leitão assado em forno de lenha  

Picanha e maminha  no espeto 

 

Petiscos  

Gambas salteadas em azeite e alho 

Sertã de enchidos | Amêijoa de cebolada picante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Peixe 

Bacalhau com molho rosa e crosta de ananás  

Wellington de salmão e espinafres salteados 

 

Carne 

Lombinho de porco em crosta de ervas e citrinos com ratatouille de legumes  

Pato assado com molho chutney de manga e risoto de cogumelos   

 

Prato Moçambicano 

Caril de caranguejo e camarão 

 

Acompanhamentos 

Arroz Basmati | Batata Assada |Banana Frita 

 Batata Gratinada |Feijão Preto | Mandioca 

Couve Mineira Salteada  

 

Buffet de Doces e Frutas 

Crumble de banana e coco | Lambada  

Tarte de bom-bocado | Mousse de chocolate 

Crème brûlée | Natas do céu | Tarte de caju  

Tarte de maçã | Tarte de coco | Mousse de maracuja  

Mouse de ananás | Arroz doce | Aletria  

Toucinho do céu | Pão de ló molhado | Bolo de chocolate molhado 

Lacinhos de doce d’ovos em massa filo | Fruta de época laminada  

Gelados de chocolate e frutos vermelhos 

 

Bebidas 

Águas Minerais  

Refrigerantes (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta Laranja, Água Tónica) 

Sumos de fruta (Compal Laranja e Goiaba) 

Cervejas (2M, Laurentina Clara e Preta, Super Bock) 

Vinhos (Quinta de Cabriz Branco e Tinto) 

Café expresso, chás e infusões 

 

Preço por pessoa: 2.800MT 

 


