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ROYAL SAVOY

PROGRAMA NATALÍCIO



A quadra festiva 
no Savoy
Bem-vindo ao Hotel ROYAL SAVOY!
Agradecemos ter escolhido passar esta quadra connosco. 

Natal, Réveillon, Savoy – perfeita trilogia repleta de tradição e 
requinte, que se renova a cada ano que passa. 

O Funchal veste-se de luz e de cor, logo no início de dezembro, 
para dar as boas-vindas à época natalícia. As lojas apinhadas de 
gente e decoradas a preceito, atraem pela habitual azáfama da 
época. As esplanadas fervilham repletas de forasteiros e locais. 
Cheira a abeto e a pinheiro, cheira às frutas da estação, que nesta 
altura do ano estão no auge do seu esplendor. O aroma é intenso e 
inconfundível, é o cheiro característico da festa na Madeira!

As boas-vindas ao Ano Novo são marcadas pelo saltar das rolhas 
das garrafas de champagne previamente arrefecidas. A luz dos 
multicoloridos fogo-de-artifício que se erguem imponentes do mar 
e das encostas, em perfeita sintonia cromática, anuncia a chegada 
do Ano Novo.



Celebre a magia 
da quadra 
natalícia!
No Royal Savoy os dias 24, 25, 28 e 31 de dezembro, 1 de janeiro 
e 4 de janeiro 2019 são dias de festa. Fazendo jus à localização 
privilegiada do hotel, bem junto ao mar e a dois passos do centro 
da cidade, de frente para o deslumbrante anfiteatro da baía que, 
nesta época do ano, se presenta profusamente iluminado, o nosso 
programa de festejos foi meticulosamente preparado a pensar em 
si.

Na Savoy Hotel & Resorts a quadra festiva é sempre sinónimo 
de muita festa e diversão, por isso recomendamos a reserva 
antecipada de mesa, a fim de evitar contratempos de última 
hora. Da nossa parte fica a garantia do nosso compromisso 
caracterizado pela excelência na arte de bem receber. 



Durante as festividades 
natalícias...
Restaurante Armada

Despertar no nosso hotel é sempre uma experiência agradável, 
especialmente na época natalícia! Inicie o seu dia com um 
irresistível pequeno-almoço buffet, acompanhado por vinho 
espumante, servido no nosso restaurante ou no solário do Deck, 
junto às piscinas. Ao longo do período natalício estes momentos 
serão acompanhados pelo nosso pianista Félix Fernandes, que 
tocará as melodias mais bonitas de sempre.

O nosso Restaurante Armada é o local perfeito para jantar durante 
a quadra. Aqui pode desfrutar do melhor que lhe reserva a 
gastronomia regional e não só. Estamos certos de que o mais difícil 
será mesmo escolher!

O Royal Savoy reserva-lhe um ambiente familiar e altamente 
personalizado, fruto de um empenho dedicado e atencioso por 
parte dos nossos colaboradores. 

Na eventualidade de ter algum requisito dietético, queira por 
favor nos informar para que o nosso Chef possa encontrar 
uma substituição adequada. Informamos que também temos 
disponíveis menus vegetarianos, sem glúten e para crianças.

O Piano Bar

O elegante Piano Bar é ponto de encontro para um aperitivo, 
um cocktail ou um digestivo. Pela noite dentro poderá dançar ao 
som dos nossos músicos. À sua escolha terá uma variada lista de 
cocktails, fruto do talento e experiência da nossa equipa de bar. 



 

O Royal Spa é um refúgio no nosso hotel, reforçado com uma série 
de facilidades, incluindo salas de terapia e tratamentos bem como 
hidromassagem.  Desfrute do uso gratuito da sauna, banho turco, 
duche tropical bem como da piscina interior aquecida e ginásio.

Delicie-se com os tratamentos de spa, garantindo a revitalização 
do seu corpo, mente e espírito! O Royal Spa conta com um serviço 
altamente profissional, cosméticos eco certificados e produtos 
de beleza 100% naturais, com ingredientes orgânicos. Uma 
inesquecível experiência de bem-estar!

O Royal Spa | 1º piso | Extensão: 11598
Aberto: terça a sábado, das 10H00 as 19H00 e domingo mediante 
reserva prévia.

Piscina interior e ginásio | Rés do chão
Aberto diariamente das 07H00 as 20H00

CENTRO NÁUTICO

No Royal Savoy temos um centro náutico, localizado frente ao mar, 
junto ao Forte.
Aberto: segunda a sábado, das 15H00 as 17H00 |  Encerrado: 
domingo

Cruzeiros | Stand-up paddle | Scuba dive… e muito mais.

Experimente gratuitamente na piscina as seguintes atividades:
Scuba dive e stand-up paddle: terças, quartas e sextas-feiras entre 
as 15H00 e as 15H30



Segunda-feira, véspera de Natal, 24 de dezembro 2018

Dê início às celebrações natalícias...
Restaurante Armada e Deck
Rés do chão, servido das 07H30 às 10H30

PEQUENO-ALMOÇO BUFFET
Inicie o seu dia com um irresistível pequeno-almoço ao som de 
piano pelo Félix Fernandes.

Restaurante Armada 
Rés do chão, jantar servido a partir das 19H00 até 22H00

JANTAR BUFFET ESPECIAL DE NATAL
Apresentando uma decoração especial de Natal, transformaremos 
a nossa sala num verdadeiro ambiente aconchegante e festivo. 
Saboreie um buffet especial recheado de especialidades da 
época, enquanto aprecia os mais saudosos êxitos musicais desta 
quadra, através da magia do som do piano interpretado por 
Félix Fernandes. Completando o cenário, o Ensemble Vocal Voce 
Jubilo, apresentará as mais belas canções de Natal. Será uma noite 
memorável!

68€ por pessoa, incluindo aperitivo espumante e vinhos seleção 
Savoy.
Suplemento para hóspedes em meia pensão: 35€ por pessoa.
Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte a receção.
Traje formal.

O Piano Bar
Aberto diariamente das 18H00 às 00H30
“HAPPY HOUR”, das 18H00 às 20H30 com música ao vivo

Após o jantar, o Luís Miguel assegurará um ambiente animado com 
um excelente repertório de música variada.

Terça, dia de Natal, 25 de dezembro 2018



Toda a magia do 
Natal está aqui!
Restaurante Armada e Deck
Rés do chão, servido das 07H30 às 10H30

PEQUENO-ALMOÇO BUFFET ‘Bom dia Pai Natal’
Nesta manhã especial o pequeno-almoço será servido com 
espumante ao som do piano tocado pelo Félix Fernandes.

Restaurante Armada 
Rés do chão das 12H30 às 15H00

ALMOÇO BUFFET ESPECIAL DE NATAL
Não falte ao nosso sumptuoso almoço buffet onde encontrará 
o expoente das especialidades do Chef com um toque natalício 
que, aliado à magia do som das mais bonitas melodias de sempre 
tocadas num kokle Letônio, criará o cenário ideal para um 
memorável almoço de Natal.  

59€ por pessoa, incluindo bebidas, aperitivo espumante e vinhos 
durante o almoço.
Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte a receção.



Restaurante Armada 
Rés do chão, jantar servido das 19H00 às 22H00

JANTAR À LA CARTE 
Desfrute de deliciosas opções selecionadas do nosso menu À La 
Carte e propomos igualmente uma vasta lista com uma excelente 
seleção de vinhos portugueses e internacionais para acompanhar 
um jantar requintado.

Esta noite na opção À La Carte apresentamos uma sobremesa 
extra especial de Natal e oferecemos um aperitivo de boas vindas.
Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte a receção.
Traje informal.

O Piano Bar
Aberto diariamente das 18H00 às 00H30
“HAPPY HOUR”, das 18H00 às 20H30 com música ao vivo

O talentoso duo musical, Sérgio & Vânia são a garantia de uma 
noite animada com os melhores ritmos para dançar.



Quarta-feira, primeira Oitava, 26 de dezembro 2018

Atividades diárias
11H00 AQUA AERÓBICA
 Propomos-lhe uma revigorante aula de ginástica (grátis),  
 orientada pelo nosso monitor. 
 Ponto de encontro: Piscina interior

Restaurante Armada e Deck
Rés do chão, servido das 07H30 às 10H30

PEQUENO-ALMOÇO BUFFET
Desfrute do seu pequeno-almoço ao som de piano pelo Félix 
Fernandes.

Restaurante Armada 
Rés do chão, jantar servido das 19H00 às 22H00

JANTAR ROMÂNTICO À LUZ DE VELAS
Para esta noite o nosso Chef juntou o melhor...
A frescura dos produtos com as cores da ilha.
À generosidade dos aromas adicionou o calor de um bom vinho.
Ao prazer da boa comida combinou a alegria de partilhar.
E apresenta-lhe o momento perfeito. Viva-o a dois.

49€ por pessoa, incluindo vinhos seleção Savoy.
Suplemento para hóspedes em meia pensão: 17€ por pessoa.
Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte a receção.
Traje informal.

O Piano Bar
Aberto diariamente das 18H00 às 00H30
“HAPPY HOUR”, das 18H00 às 20H30 com música ao vivo

Inicie aqui a sua noite saboreando o nosso aperitivo do dia.
Para terminar a noite experimente o nosso digestivo, dançando ao 
som das mais belas melodias pelos talentosos músicos, Alternative 
Moments.



Quinta-feira, 27 de dezembro 2018

Atividades diárias
10H30 COFFEE-BREAK DE BOAS-VINDAS DO ROYAL SAVOY   
 VACATION CLUB
 Ponto de encontro: Galley Lounge | Rés do chão
18H00 COCKTAIL DE BOAS VINDAS
 Junte-se a nós para um convívio entre amigos.
 Ponto de encontro: Galley Lounge | Rés do chão

Restaurante Armada 
Rés do chão, jantar servido das 19H00 às 22H00

JANTAR À LA CARTE 
Num ambiente elegante e moderno, poderá desfrutar de uma 
excelente seleção de cozinha criativa e saborosa, bem como de 
pratos tipicamente portugueses, complementados pelos excelentes 
vinhos portugueses e internacionais.
Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte a receção.
Traje informal.

Mezzanine 
1º Piso, jantar servido a partir das 19H00

JANTAR GOURMET SOIRÉE
Relaxe e saboreie das delícias culinárias de um jantar gourmet 
flambé inspirado nos pratos assinatura do famoso Savoy Fleur de 
Lys enquanto desfruta das belas vistas sobre o oceano Atlântico.
Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte a receção.
Traje informal.

O Piano Bar
Aberto diariamente das 18H00 às 00H30
“HAPPY HOUR”, das 18H00 às 20H30 com música ao vivo

Após o jantar, venha saborear o seu cocktail favorito no Piano Bar, 
enquanto aprecia os mais saudosos êxitos musicais interpretados 
pelo duo musical Roberto & Heloísa.



Sexta-feira, 28 de dezembro 2018

Atividades diárias
10H00 PILATES 
 Uma nova prática de exercícios para todos. Experimente  
 esta sessão grátis com a nossa monitora qualificada.
 Ponto de encontro: Mezzanine, 1º piso
15H00-15H30 SCUBA DIVE e STAND-UP PADDLE
  Ponto de encontro: Piscina “Ilha”

O Galley Lounge
Rés do chão, jantar servido a partir das 19H00

JANTAR “MURDER MYSTERY” 
Um mistério de assassinato apresentado por atores e atrizes - The 
Madeira Dramatic Society (M.A.D.S.).

Desfrute de um delicioso jantar gourmet de 4 pratos enquanto 
os nossos talentosos atores e atrizes realizam um emocionante 
mistério de assassinato. Faça parte de uma noite cheia de suspense 
e ajude capturar o assassino!

55€ por pessoa, incluindo vinhos seleção Savoy.
Suplemento para hóspedes em meia pensão: 22€ por pessoa.
Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte a receção.
Traje informal.



Sábado, 29 de dezembro 2018

Atividades diárias
11H00 ZUMBA DANCE FITNESS
 Experimente esta sessão grátis com a nossa monitora   
 qualificada
 Ponto de encontro: Mezzanine, 1º piso

Restaurante Armada 
Rés do chão, jantar servido das 19H00 às 22H00

BUFFET MADEIRENSE
Esta noite não perca a especialidade do Chef num buffet 
repleto de iguarias madeirenses, acompanhado por um colorido 
espetáculo de folclore (após o jantar).

35€ por pessoa (excluindo bebidas).
Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte a receção.
Traje informal.

O Piano Bar
Aberto diariamente das 18H00 às 00H30
“HAPPY HOUR”, das 18H00 às 20H30 com música ao vivo

Os nossos barmen preparam os cocktails ao som do shaker e ao 
ritmo da vocalista convidada para esta noite, Marta Rodrigues.
Não perca a animação colorida num espetáculo de folclore às 
21H30.



Domingo, 30 de dezembro 2018

Restaurante Armada e Deck
Rés do chão, servido das 07H30 às 10H30

PEQUENO-ALMOÇO BUFFET
Inicie o seu dia com um irresistível pequeno-almoço ao som de 
piano pelo Félix Fernandes.

Restaurante Armada 
Rés do chão, jantar servido das 19H00 às 22H00

OS PRAZERES DA COZINHA ITALIANA 
Desfrute de um buffet recheado de tentadoras especialidades de 
Itália.

37€ por pessoa, incluindo vinhos seleção Savoy durante o jantar.
Suplemento para hóspedes em meia pensão: 12€ por pessoa.
Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte a receção.
Traje: informal.

O Piano Bar
Aberto diariamente das 18H00 às 00H30
“HAPPY HOUR”, das 18H00 às 20H30 com música ao vivo

21H15 ESPETÁCULO ESPECIAL FIM DE ANO
Os nossos talentosos bailarinos assegurarão um ambiente animado 
com um excelente repertório alusivo a época festiva. Não perca o 
espetáculo!





Segunda-feira, Fim de Ano, 31 de dezembro 2018

Restaurante Armada e Deck
Rés do chão, servido das 07H30 às 10H30

PEQUENO-ALMOÇO BUFFET
Desfrute do seu pequeno-almoço ao som de piano pelo Félix 
Fernandes.

Galley Lounge e Piano Bar
Rés do chão, às 19H30

NOITE DE REVEILLON
Um serão cheio de glamour que ficará para sempre na sua 
memória...
Preparámos um sumptuoso menu de gala com 6 pratos, incluindo 
vinhos Premium Savoy. Ao piano estará Vasco Gil. Dê as 
boas-vindas ao Novo Ano com muita música e alegria, e dance 
pela noite dentro ao som do Savoy Rhythmics, especialmente 
convidado para a ocasião. 

245€ por pessoa, incluindo aperitivo, vinhos Premium Savoy, café 
com petit fours, champagne com canapés durante o espetáculo de 
fogo de artifício, no terraço exclusivo do 10º piso e uma leve ceia 
no Galley Lounge.
Suplemento para hóspedes em meia pensão: 195€ por pessoa.

PLANO DE MESAS
A fim de criarmos um ambiente mais festivo, teremos mesas para 6 
e mais pessoas.

Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte a receção.
Trajeformal (fato escuro).



ENTRADA PARA ASSISTIR AO FOGO-DE-ARTIFÍCIO
Terraço, 10 º piso.

Aberto a partir das 23H30 para os hóspedes residentes que não 
participam no jantar de gala, o acesso ao nosso terraço exclusivo, 
10º piso, está disponível.
Preço do bilhete: 55€ por pessoa, incluindo o serviço de 
champagne com canapés e canja.

Reserva obrigatória, por favor contacte a receção.
Traje formal.

O Piano Bar

FELIZ 2019... A FESTA CONTINUA!
O ambiente festivo também …
Dance pela noite dentro... Os nossos talentosos músicos prometem 
muita animação, com um excelente repertório para todos os 
gostos.

NÃO SE 
ESQUEÇA DE 
SER FELIZ...



Bem-vindo ao 
Novo Ano em 
estilo! Comece 
2019 da melhor 
maneira 
possível…



Terça-feira, Ano Novo, 1 de janeiro 2019

Restaurante Armada e Deck
Rés do chão, servido das 07H30 às 11H00

PEQUENO-ALMOÇO BUFFET ‘Bom dia Ano Novo!’
Desfrute de um relaxante pequeno-almoço, servido com 
espumante aos sons musicais de piano tocados pelo Félix 
Fernandes.

Restaurante Armada 
Rés do chão, jantar servido das 19H00 às 22H00

O nosso restaurante é o local perfeito para o primeiro jantar do 
Ano.

JANTAR BUFFET ESPECIAL DE BOAS-VINDAS AO ANO NOVO
Não falte ao nosso buffet especial onde encontrará o expoente das 
especialidades do Chef com desejos e promessas do Ano Novo.

49€ por pessoa, incluindo aperitivo espumante e vinhos seleção 
Savoy.
Suplemento para hóspedes em meia pensão: 17€ por pessoa.
Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte a receção.
Traje informal.

O Piano Bar
Aberto diariamente das 18H00 às 00H30
“HAPPY HOUR”, das 18H00 às 20H30 com música ao vivo

O elegante Piano Bar é o ponto de encontro para um aperitivo, um 
cocktail ou um digestivo.
“Rock, Twist & Jive”...
Nesta noite o duo Sérgio & Vânia assegurará um ambiente animado 
com um excelente repertório de música variada.



Quarta-feira, 2 de janeiro 2019

Atividades diárias
10H30 COFFEE-BREAK DE BOAS-VINDAS DO ROYAL SAVOY   
 VACATION CLUB
 Ponto de encontro: Galley Lounge | Rés do chão
11H00 AQUA AERÓBICA
 Propomos-lhe uma revigorante aula de ginástica (grátis),  
 orientada pelo nosso monitor. 
 Ponto de encontro: Piscina interior
15H00-15H30 SCUBA DIVE e STAND-UP PADDLE
  Ponto de encontro: Piscina “Ilha”
18H00 COCKTAIL DE BOAS-VINDAS
 Junte-se a nós para um convívio entre amigos.
 Ponto de encontro: Galley Lounge | Rés do chão

Restaurante Armada 
Rés-do-chão, jantar servido das 19H00 às 22H00

JANTAR ROMÂNTICO À LUZ DE VELAS
Para esta noite o nosso Chef juntou o melhor...
A frescura dos produtos com as cores da ilha.
À generosidade dos aromas adicionou o calor de um bom vinho.
Ao prazer da boa comida combinou a alegria de partilhar.
E apresenta-lhe o momento perfeito. Viva-o a dois.

49€ por pessoa, incluindo vinhos seleção Savoy.
Suplemento para hóspedes em meia pensão: 17€ por pessoa.
Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte a receção.
Traje informal.

O Piano Bar
Aberto diariamente das 18H00 às 00H30
“HAPPY HOUR”, das 18H00 às 20H30 com música ao vivo

Inicie aqui a sua noite saboreando o nosso aperitivo do dia.
Para terminar a noite experimente o nosso digestivo, dançando ao 
som das mais belas melodias pelos talentosos músicos Alternative 
Moments.



Quinta-feira, 3 de janeiro 2019

Restaurante Armada 
Rés do chão, jantar servido das 19H00 às 22H00

JANTAR À LA CARTE 
Num ambiente elegante e moderno, poderá desfrutar de uma 
excelente seleção de cozinha criativa e saborosa, bem como de 
pratos tipicamente portugueses, complementados pelos excelentes 
vinhos portugueses e internacionais.

Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte a receção.
Traje informal.

O Piano Bar
Aberto diariamente das 18H00 às 00H30
“HAPPY HOUR”, das 18H00 às 20H30 com música ao vivo

Após o jantar, venha saborear o seu cocktail favorito no Piano Bar, 
enquanto aprecia os mais saudosos êxitos musicais interpretados 
pelo saxofonista Basílio Sousa.



Sexta-feira, 4 de janeiro 2019

Atividades diárias
10H00 PILATES 
 Uma nova prática de exercícios para todos. Experimente  
 esta sessão grátis com a nossa monitora qualificada.
 Ponto de encontro: Mezzanines, 1º piso
15H00/15H30 SCUBA DIVE e STAND-UP PADDLE
 Ponto de encontro: Piscina “Ilha”

O Galley Lounge
Rés do chão, jantar servido a partir das 19H00

JANTAR DE GALA DE ANO NOVO
Apresentamos um concerto executado pelo Trio Clássico da 
Madeira.
O nosso Galley Lounge é o local ideal para um memorável serão 
de música clássica. Num ambiente elegante, saboreie um menu 
requintado de 4 pratos e para completar o cenário, os nossos 
convidados especiais apresentarão os maiores êxitos musicais do 
famoso Broadway e Ópera. Comece bem o Ano!

59€ por pessoa, incluindo aperitivo e vinhos seleção Savoy.
Suplemento para hóspedes em meia pensão: 25€ por pessoa.
Reserva de mesa obrigatória, por favor contacte a receção.
Traje formal.

Este programa está sujeito a alterações.

Para mais informações, por favor contacte a receção do hotel.
Marque o número ‘9’ no telefone do seu quarto.



Os Funcionários, Direção 
e Administração da Savoy 
Hotels & Resorts 
desejam-lhe um 

ótimo e
Feliz Natal, 
e um Ano 
Novo 
repleto de 
realizações e 
sucessos!



Buffet Especial de Natal
24.12.18

SALADAS
Salada de tataki de atum com mescla de alfaces, rebentos, 

sementes de sésamo e molho de soja 
Salada de salmão com endívias e Caesar de abacate

Salada de frango piri-piri com grão-de-bico, 
rúcula e tomate cherry

Salada de espargos grelhados com batatinha nova,
bacon crocante, requeijão e agrião

Salada de trigo com milho doce e tomate
Salada de aipo, maçã, nozes e mel

Pirâmide de camarão grelhado 

Saladas simples: alfaces, tomate, cenoura, pepino
Molhos: vinagrete, maionese, cocktail, iogurte

SOPA
Creme de alho francês com mini profiterole com mousse de foie gras

ESTAÇÃO DO CHEF
Carré de borrego em crosta de pistácio 

Lombo de vitela assada, Molho de mostarda, Molho provençal

BUFFET QUENTE
Bacalhau grelhado com migas de grelos e broa de milho

Filete de bodião assado com batata doce, cebola e tomate
Batatinha nova em azeite e ervas finas

Arroz de segurelha
Curgetes assadas com azeitona preta, manjericão e louro 

Legumes mediterrânicos 

SOBREMESA
Parada com pudim natalício 

Fruta laminada
Tábua de queijos 

Café ou chá e mince pie
Aperitivo: Glühwien 
Vinho branco: Conde Monsul, 12,5% vol., região Douro 
Vinho tinto: Encostas do Sobral Selection, 13% vol., região Tejo
Vinho sobremesa: Moscatel de Setúbal

68€ por pessoa
35€ suplemento para hóspedes em meia pensão



Almoço de Natal
25.12.18

ENTRADA
Mil folhas de camarão tropical com espuma de coco

SOPA
Aveludado de funcho em aroma de tangerina e micro ervas

ESTAÇÃO DO CHEF
Tradicional peito peru assado recheado com salva e cebola

Molho de arandos
Molho de pão

Perna de porco afiambrada assada
Molho de pera

BUFFET QUENTE
Tamboril envolto em presunto com couve-flor em açafrão

Batata fondant
Arroz de frutos secos

Puré de cherovia 
Couve de bruxelas
Ervilhas guisadas

SOBREMESA
Tronco natalício

Creme de baunilha aromatizado com  aguardente velha 
Iguarias tradicionais da época festiva

Café ou chá e broas de mel

Aperitivo: Kir Royal
Vinho branco: Alabastro, 13,5% vol., região Alentejo
Vinho tinto: Aliança Reserva, 13,5% vol., região Bairrada 
Vinho sobremesa: Madeira, meio-doce, 5 anos

59€ por pessoa
25€ suplemento para hóspedes em meia pensão



Boxing Day Jantar Romântico
26.12.18

Rosetas de salmão fumado sobre tartare de funcho,
batata, pepino e queijo fresco com

molho cremoso de cebolinho

Cappuccino de pimentão-doce assado com presunto crocante

Tornedó salteado com batata gratinada,
pudim flan de brócolos e chalotas glaceadas em

redução de vinho tinto

ou

Filete de robalo com abacaxi grelhado,
esmagada de alho francês e

aveludado de coco

Cheesecake de frutos do bosque

Café ou chá e petit fours

Aperitivo: Espumante bruto, Aliança
Vinhos: Tinto e branco seleção Savoy premium
Vinho generoso: Moscatel de Setúbal

49€ por pessoa
17€ suplemento para hóspedes em meia pensão



Murder Mystery
28.12.18

Consommé de novilho com juliana de wraps celestine

Cherne grelhado, favas estufadas e linguiça com 

molho champagne e pimenta rosa

Roulade de vitela com cogumelos, espinafres e queijo feta,

batata fondant e jus de Moscatel

Crème brûlée de maracujá em aroma de baunilha

Café ou chá e petit fours

Aperitivo: Espumante bruto, Aliança
Vinho branco: Aliança Reserva, 12,5% vol., região Bairrada
Vinho tinto: Monte Servas Escolha, 14,5% vol., região Alentejo
Vinho sobremesa: Madeira, meio-doce, 5 anos

59€ por pessoa
25€ suplemento para hóspedes em meia pensão



Jantar de Gala de Fim de Ano
31.12.18

Medalhões de lagosta marinada em azeite de citrinos,
brunoise de frutas tropicais, aveludado de morango e

gengibre com nata azeda e pinhões tostados

Velouté de aipo aromatizado com Moscatel de Setúbal, crocante 
de manjericão e fio de azeite gourmet

Vieira selvagem corada com ostras, tuile de parmesão e
tinta de choco, puré de feijão branco e alcachofra, 

molho de Pernod aromatizado com filamentos de açafrão 

Sorvete de limão, mel e lúcia-lima

Tornedó Rossini
Medalhão de foie gras e trufa negra, primavera de legumes baby, 
batata fondant em azeite e ervas finas com jus de vinho Madeira

Delícia de chocolate negro com 
crème anglaise de lavanda

Café ou chá e petit fours

Aperitivo: Madeira Sercial, 10 anos
Vinho branco: Pomares Colheita, 13,5% vol.,região Douro
Vinho branco: Tyto Alba, 12,5% vol., região Tejo
Vinho tinto: Quinta Velha Apegadas, 14% vol., região Douro
Vinho sobremesa: Poças Special Reserve Tawny Porto

Champahne com canapés servido durante o espetáculo pirotécnico 
Ano Novo 2019 no terraço exclusivo, piso 10

Uma leve ceia no Galley Lounge

245€ por pessoa
195€ suplemento para hóspedes em meia pensão



Buffet de Boas-Vindas ao Ano Novo
01.01.19

SALADAS
Mexilhão em meia casca com guacamole

Miolo de vieira com pêssego, amêndoa e rúcula 
Salada de bife mediterrânico com legumes assados e

sementes de sésamo 
Endívias grelhadas, cebola roxa, queijo feta e nozes caramelizadas 

Salada de curgetes salteadas com menta
Carpaccio de vitela em crosta de ervas

Espelho de peixes fumados

Saladas simples: alfaces, tomate, cenoura, pepino
Molhos: vinagrete, maionese, cocktail, iogurte

SOPA
Cappuccino de legumes assados com presunto crocante

ESTAÇÃO DO CHEF
Lombo de porco assado recheado com maçã e morcela 

BUFFET QUENTE
Filete de cavala com puré de grão-de-bico, 
confit de pimentos e azeite de manjericão

Espada grelhada com meunière de amêijoas e coentros
Pato assado com molho de tangerina

Batatinha salteada em azeite e ervas finas
Arroz de segurelha

Ragoût de cogumelos 
Legumes salteados 

SOBREMESA
Variedade de sobremesas

Fruta laminada
Tábua de queijos 

Aperitivo: Espumante Danúbio bruto, região Bairrada 
Vinho branco: Alabastro, 13,5% vol., região Alentejo
Vinho tinto: Aliança Reserva, 13,5% vol.,  região Bairrada
Vinho sobremesa: Madeira, meio-doce, 5 anos

49€ por pessoa
17€ suplemento para hóspedes em meia pensão



New Year Classic Dinner
04.01.19

Amuse-bouche

Carpaccio de polvo com mescla de alfaces, 
crocante de cebola e vinagrete de citrinos

Creme de batata-doce com 
tortellini de queijos

Filete de robalo em crosta de frutos secos, 
risoto de azeitona preta com 

molho de tomate e manjericão

Wellington de bife com puré de alho-francês, 
espargos verdes grelhados e jus de vinho tinto

Tarte tatin de maçã e nozes com 
gelado de caramelo

Café ou chá e petit fours

Aperitivo: Kir Royal 
Vinho branco: Aliança Reserva, 12,5% vol., região Bairrada
Vinho tinto: Monte Servas Escolha, 14,5% vol., região Alentejo
Vinho sobremesa: Madeira, meio-doce, 5 anos

59€ por pessoa
25€ suplemento para hóspedes em meia pensão




