MENUS PARA GRUPOS
Conheça os nossos menus e marque o evento
de Natal da sua empresa connosco!

MENUS FOR GROUPS
Check our menus and book your
Office Christmas event with us!

MENU 1

MENU 2

MENU 3

“MONTE SANTO”

“AROMA”

“CHEF’S SPECIAL”

Entradas · Appetizer

Entradas · Starters

Na Mesa · On the Table

Queijo de cabra gratinado com tártaro de tomate
e grissinis

Sopa de cenoura com pão torrado

Camarão salteado com alho,
Amêijoas abertas com Alho e Coentros,
Queijo, Enchidos, Pão, Manteiga e azeitonas

Carrot soup with croutons

Goat cheese gratin with tomato tartar and grissini
Peixe · Fish
Peixe · Fish
Lombo de Bacalhau confitado servido com Espinafres
salteados e Broa de Milho
Cod fillet confit served with sautéed spinach
and cornbread

Medalhão de tamboril envolto em bacon, com gnocchi,
napolitana e manjericão
Monkfish Medallion wrapped in bacon, with gnocchi,
napolitana and basil
ou · or

ou · or

Carne · Meat

Carne · Meat

Bife da vazia servido com ragu de cogumelos,
espargos e presunto

Supremo de frango com molho de mostarda Dijon
e legumes salteados
Chicken supreme with Dijon mustard sauce
and sautéed vegetables

Sirloin steak with rag of mushrooms, asparagus
and smoked ham

Prawns sautéed with Garlic,
Clams with Garlic and Coriander,
Cheese, Sausages, Bread, Butter and Olives
Prato Principal · Main Course
Massada de Peixes nobres do Atlântico
Noble Atlantic Fish casserole with Pasta
Sobremesa · Dessert
Brownie de chocolate com avelã e baunilha
Chocolate brownie with hazelnut and vanilla

Sobremesa · Dessert
Sobremesa · Dessert

Panna cotta de frutos vermelhos

Clafoutis de Pêra e chocolate

Redberries Panna cotta

Pear and chocolate clafoutis

30€

32€

35€

POR PESSOA
PER PERSON

POR PESSOA
PER PERSON

POR PESSOA
PER PERSON

Decoração natalícia e bebidas incluídas durante o serviço de refeição: Água Mineral, Vinho Branco ou Tinto, Cerveja de Pressão, Refrigerantes, Café ou Chá e Leite.
Christmas decoration and drinks included during meal service: Mineral Water, White or Red Wine, Draught Beer, Sodas, Coffee or Tea and Milk.

Prefere um menu desenhado por si e para si? Fale connosco, teremos todo o prazer em ajudar.
You prefere a menu designed by you and for you? Talk to us, we will be delighted to help.

OFERTAS ESPECIAIS!
Reserva para um grupo de 25 a 39 pessoas
. Oferta de um voucher de 2 noites para 2 pessoas com pequeno-almoço incluído
Reserva para um grupo de 40 a 69 pessoas
. Oferta de um voucher de 2 noites para 2 pessoas com pequeno-almoço incluído
. Oferta de um voucher para massagem de relaxamento de 60 minutos
Reserva para um grupo de 70 a 100 pessoas
. Oferta de um voucher de 2 noites para 2 pessoas com pequeno-almoço incluído
. Oferta de dois vouchers para massagem de relaxamento de 60 minutos

SPECIAL OFFERS!
Reservation for a group between 25 and 39 people
. One Voucher offer for a 2 night accommodation for two with breakfast included
Reservation between 40 and 69 people
. One Voucher offer for a 2 night accommodation for two with breakfast included
. One Voucher offer for a 60-minute relaxing massage
Reservation between 70 and 100 people
. One Voucher offer for a 2 night accommodation for two with breakfast included
. Two Vouchers offer for a 60-minute relaxing massage

Deverá ser feita uma escolha única de ementa para todo o grupo. Os itens apresentados podem
conter vestígios de alergénios como glúten, lactose ou outros, por favor contacte-nos para mais
informações e alternativas. As escolhas de menu deverão ser comunicadas até, no máximo, 8 dias
antes do dia do evento. O número final de participantes deverá ser informado ao hotel até 5 dias
antes do evento. Após essa data não será possível efectuar qualquer cancelamento e o aumento
do número de pessoas estará sujeito a confirmação. Preços incluem IVA à taxa legal em vigor.
One option must be chosen for the entire group. Items presented may contain traces of allergens such
as gluten, lactose or others, please contact us for more informations and alternatives. Menu option
must be informed at least 8 days prior to event. The final number of participants must be informed to
the hotel at least 5 days before the event. After that date it will not be possible to make any cancellation
and additional guest are subject to confirmation. Prices include VAT.

“People who love to eat
are always the best people.”
Julia Child

Restaurante Aroma - Monte Santo Resort
Monte Santo Resort, Rua João Paulo II, Carvoeiro, 8400-556 Lagoa
(+351) 282 321 000 | aroma@montesantoalgarve.com | www.montesantoalgarve.com

