JANTAR BUFFET
RESTAURANTE RIO DE JANEIRO | 31 Dezembro 2017
Cocktail 20h00 às 20h45 | Jantar 21h00 às 23h30 | Ceia 1h00 às 2h30
COCKTAIL DE BOAS-VINDAS
Camarão tempura | Creme de ervilha com paiola
crocante | Vieira com maçã verde | Tártaro de
novilho com maionese de anchova | Espetada de
legumes e parmesão
Bebidas: Espumante | Vinho tinto e vinho branco
Vale das Areias | Sumo laranja | Chá rooibos gelado
com limão
SALADAS
Alface, tomate, cenoura, alcachofra, duo de couves
e passas, espargos brancos com laranja | Salada
de requeijão, rúcula e balsâmico | Salada grega
com azeitonas e vinagrete de oregãos | Salada de
ovas de bacalhau | Salada de frango com abacaxi
em vinho tinto e cajú | Salada de pêssego assado,
presunto e queijo da ilha | Salada de legumes
marinados com erva principe
SALGADOS
Salgadinhos do chef | Folhadinhos variados | Tábua
de peixes fumados com lima e alcaparra | Tábua de
enchidos regionais e patés, azeitonas marinadas
| Selecção de queijos nacionais e internacionais
tostas e compotas | Carpaccio de polvo com coulis
de pimentos
ESTAÇÃO DE MARISCO
Camarão e ostras | Casco de sapateira | Mexilhão ao
vapor | Amêijoa Bulhão Pato

PRATOS QUENTES
Creme de crustáceos com caranguejo real | Tranche
de pargo assado com compota de pimentos | Gnochi
com molho de açafrão e legumes | Vitela Wellington
com molho trufado | Arroz pilaff, batata assada e
legumes com manteiga de ervas
SOBREMESAS
Bolo rei | Sonhos | Rabanadas | Arroz doce | Bolo de
chocolate rainha | Sericaia | Mousse praliné e frutos
secos | Trouxas de ovos | Cheesecake com frutos
vermelhos | Fruta
Bebidas: Vinho branco e tinto Vale das Areias |
Cerveja | Refrigerantes | Águas minerais | Café ou chá
Espumante Vale das Areias e passas à meia noite
BUFFET CRIANÇAS
Creme de legumes | Farfalle tricolor com molho de
tomate | Hamburguer de frango com batata frita |
Filetes de pescada com arroz de cenoura | Gelatinas
variadas com chantilly | Mousse de chocolate | Salada
de fruta | Xupas, gomas e pipocas
CEIA
Caldo verde | Pão de leitão | Tábua de queijos | Fruta
| Bolo rei
Preço por pessoa 125.00€ | Bebidas incluídas
Crianças até aos 3 anos oferta; dos 4 aos 11 anos 50%
desconto
IVA incluído

Restaurante Rio de Janeiro
ALTIS GRAND HOTEL
Rua Castilho, 11 | 1269-072 Lisboa
Tel.: +351 213 106 073 | guestservicealtis@altishotels.com

