Faça dos HF Hotels
a sua casa… até no

HF FÉNIX LISBOA

Restaurante Espaço Jardim
Praça Marquês de Pombal, 8
1269-133 Lisboa
Reservas: booking.lisboa@hfhotels.com
(+351) 213 716 661

24 dezembro 2018
19:30 – 23:00

Jantar de
Natal buffet

€44

PREÇO POR PESSOA

Entradas

Saladas simples variadas (alface, couve roxa,
milho, tomate, beterraba, azeitona, palmito)
Salada de bacalhau lascado, grão, ovo e
azeitona
Salada de bacon e cogumelos salteados
Salmão marinado em laranja e vodka
Carpaccio de polvo com coulis de pimentos
Salgados (mini croquete, mini rissol de camarão,
mini nata de bacalhau)
Tábua de queijos variados (brie, blue, manchego, Castelões) com marmelada
Tábua de enchidos (presunto, salame, salpicão)
Tâmaras com bacon
Leitão assado
Folhado de cogumelos
Sopa / Creme

Consommé de pato e hortelã

Nota: Salvaguardamos a necessidade da substituição pontual de algum item.

P rato principal

Lasanha de legumes de outono grelhados
Peito de peru em crosta de ervas e assado de
tubérculos de inverno
Bacalhau da Consoada
Cabrito assado
Sobremesas

Bolo-rei, toucinho-do-céu, tronco de Natal, tarte de
amêndoa, cheesecake inglês, sonhos em calda de
vinho do Porto, coscorões, arroz doce, mousse de
chocolate, salada de frutas
Bebidas

Vinho Conde de Monsul branco e tinto, água,
refrigerantes, cálice de vinho do Porto e café
Nespresso

www.hfhotels.com/boasfestas

Faça dos HF Hotels
a sua casa… até no

HF FÉNIX LISBOA

Restaurante Espaço Jardim
Praça Marquês de Pombal, 8
1269-133 Lisboa
Reservas: booking.lisboa@hfhotels.com
(+351) 213 716 661

25 dezembro 2018
13:00 - 16:00

Almoço de
Natal buffet

€25

PREÇO POR PESSOA

Entradas

Saladas simples variadas
Salada de queijo feta, tomate-cereja e
azeitonas
Salada de couscous com legumes
Salada de rúcula, pera Rocha e parmesão
Tábua de enchidos
Vol-au-vent de queijo creme
Folhado de bacalhau
Seleção de patés
Salgados em miniatura
Sopa

Sopa rica de peixe

Nota: Salvaguardamos a necessidade da substituição pontual de algum item.

P rato principal

Lombo de garoupa com molho de citrinos e
batatinha assada
Lombo de porco recheado com alheira e
castanhas, acompanhado de arroz de passas
Sobremesas

Seleção de doces da época
Bebidas

Vinho Conde de Monsul branco e tinto, água,
refrigerantes e café Nespresso

www.hfhotels.com/boasfestas

