
A L F A G A R  A P A R T H O T E L S  &  R E S O R T S
 

Réveillon
31 DEZEMBRO 2021 

A partir das 19h
 

Bebida de boas-vindas
Jantar buffet incluíndo seleção de bebidas 

Café
Copo de espumante 

Ceia
 

Música ao vivo
 

95€ por pessoa
40€ crianças entre 3 – 12 anos

 
 

THE PALM
Alfagar Alto da Colina

 
PARA RESERVAS & MAIS INFORMAÇÕES:

T: (+351) 289 540 210 | E: reservas@alfagar.com
 



Menu
COCKTAIL DE BOAS VINDAS

 
Variedade de Aperitivos

 
Acepipes

Salgadinhos variados
Tostinhas recheadas, montaditos “canapés” diversos

Corte de presunto ao momento (perna)
 

ENTRADAS
Entradinhas regionais
Carnes frias laminadas

Trouxinhas de massa folhada recheada com alheira e espinafres
Tártaro de salmão

Cestinho de massa filo com saladinha de camarão com abacate
Shots de sopas (frias)

Diversas saladas simples e compostas
 

SOPA
Creme de abóbora com cebolinho

Caldo do mar com hortelã da ribeirinha
 

PEIXE
Filete de dourada braseada ao aroma de citrinos sobre duo de legumes

Arroz de tamboril com gambas
Lombinhos de bacalhau em crosta de azeitonas acompanhado com espinafres e migas

 
CARNE

Carré de borrego aromatizado em ervas finas acompanhado com batatas e espargos salteados
Lombinhos de porco ao molho de tangerina acompanhados maça assada e legumes da época

Medalhões de vitelo envolto em bacon com redução de vinho do Porto acompanhado com batata gratinada
 

VEGETARIANO
Brás de legumes

Caril de tofu com grão e legumes salteados
Lasanha de legumes

 
MENU CRIANÇAS

Batata frita, pizza, mini cordon bleu, massa tagliatelle com molho de queijo, 
lasanha de carne, arroz de ervilhas

 
Mesa de doces variados e tradicionais

Mesa de frutas
Mesa de queijos e enchidos

Mesa de marisco
 

CEIA
Caldo verde com chouriço de carne perfumado com azeite virgem
Bifanas no pão, “pica pau” com pickles, ovos mexidos com alheira

R É V E I L L O N  -  3 1 . 1 2 . 2 0 2 1


