cOmunhÕes
De 01 de maio a 15 de junho
12h30 - 16h30

HF IPANEMA PARK
Restaurante Jardim D’Inverno
Rua de Serralves, 124, 4150-702 Porto
Reservas: events@hfhotels.com | +351 225 322 172

Buffet

28€
pessoa

Sala privada: acresce suplemento

Saladas simples
Queijo fresco e tomate com pesto de manjericão
Seleção de legumes grelhados e marinados com azeite
de ervas
Coleslaw com maçã e nozes
Saladinha de grão com ovo e bacalhau
Maionese de peixe com gambas
Mousse de sapateira com pequenas tostas
Lombo de porco fatiado com recheio de alperces
Vitela laminada com crosta de especiarias
Enchidos tradicionais e presunto laminado
Bolinhos de bacalhau, chamuças tradicionais e bombons
de alheira
Quentes
Creme aveludado de couve flor com lâminas de amêndoa ou
Creme de cenoura com tangerina e hortelã
Lascas de bacalhau sobre verdes com crosta de milho e
azeitona ou
Mimos de pescada em aveludado de champanhe com
camarão
Lombinho de porco com molho de figos marinados em
vinho de Porto ou
Pato assado com laranja e alecrim
Sobremesas
Seleção de doces e frutas laminadas
(mousse de chocolate, natas do céu, cheesecake de
frutos do bosque, pudim Abade de Priscos, tarte de
amêndoa, pão de ló de Ovar, brigadeiros, castanhas de
ovos e broinhas de ovos)
Bolo festivo e espumante
Vinhos do hotel, águas, refrigerantes e cervejas
Café
Decoração (ao critério do hotel)
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Condições gerais de venda
Crianças:
Até aos 4 anos: Oferta.
Dos 5 aos 8 anos: 50% do valor por adulto.
Outras informações:
Serviço para o mínimo de 30 pessoas (no restaurante, em regime de não exclusividade).
Serviço em sala privada acresce suplemento, com o mínimo de 30 pessoas.
Os nossos preços incluem IVA
Deverá ser feita escolha única de ementa para todo o grupo
Taxa de rolha: 10€/garrafa
Taxa de serviço extra horário 1€/pessoa/hora
Oferta de 1 lugar de estacionamento por cada 20 pessoas pagantes e restantes a 3,00€/viatura,
sempre mediante disponibilidade
Os HF Hotels reservam-se o direito de dar como terminado o evento em questão, no caso de
distúrbios e/ou mau estar para os hóspedes e restantes clientes e depois advertidos os intervenientes.
Serviço de Catering proveniente do exterior não será permitido.
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