
Christmas Menus



Buffet de Natal
.......  Entradas  .......

Alface com folhas verdes x Tomate com cebola e orégãos x Pepino

Cenoura com laranja, uvas secas e coentros x Beterraba com maçã, laranja, cebola e canela x Milho com pimentos

Cenoura com passas x Carpaccio de novilho com alcaparras, rúcula e parmesão

Carpaccio de bacalhau aromatizado x Tiras de abóbora assada com mel

Tomate recheado com pasta de atum e ovo ralado x Camarão cozido

Salada de polvo x Penne com camarão e pimentos x Salada Grega

Tártaro de atum, tártaro de camarão e vinagrete x Salada de grão, bacalhau e coentros

Lulas grelhadas, gengibre e molho suave de mostarda

 

.......  Prato principal  .......

Caldo verde x Bacalhau assado com broa e batatinha nova

Lombinho de porco com frutos secos, alheira, batatinha e espinafres x Peru recheado

.......  Show Cooking  .......

Garoupa x Bifes de Atum x Escalope de Frango x Picanha x Secretos de Porco 

 

.......  Sobremesas  .......

Sonhos de abóbora x Fatias douradas x Filhoses x Arroz doce x Tronco de Natal

Bolo-rei x Leite-creme queimado x Fios de ovos

....... 35.000 AKZ .......
Minímo de 20 pessoas. Os preços apresentados são por pessoa e não incluem bebidas. IVA incluído.



Buffet de Natal Tradicão,
.......  Entradas  .......

Alface com folhas verdes x Tomate com cebola e oregãos  x Pepino

Cenoura com laranja uvas secas e coentros x Beterraba com maçã, laranja, cebola e canela x Milho com pimentos 

Cenoura com passas x Carpaccio de novilho com alcaparras, rúcula e parmesão

Carpaccio de bacalhau aromatizado x Tiras de abobora assada com mel 

Tomate recheado com pasta de atum e ovo ralado x Camarão cozido x Salada de Polvo

Penne com camarão e pimentos x Salada Grega x Tártaro de atum, tártaro de camarão e vinagrete 

Salada de grão, bacalhau e coentros x Lulas grelhadas, gengibre e molho suave de mostarda

 

.......  Prato principal  .......

Sopa  da Pedra x Bacalhau salteado com puré batata doce gratinado

Lombo de Vaca em massa folhada x Pato assado em molho caramelo de citrinos

.......  Show Cooking  .......

Garoupa x Bifes de Atum x Escalope de Frango x Picanha x Secretos de Porco 

 

.......  Sobremesas  .......

Sonhos de abóbora x Fatias douradas x Filhoses x Arroz doce x Tronco de Natal

Bolo-rei x Leite-creme queimado x Fios de ovos

....... 40.000 AKZ .......
Minímo de 20 pessoas. Os preços apresentados são por pessoa e não incluem bebidas. IVA incluído.



Menu Natal Prata
.......  Entradas  .......

Composição de marisco aromatizada com vinagrete de mel

.......  Prato principal  .......
Bacalhau com broa x Cabrito assado com batatas assadas em açafrão

.......  Sobremesas  .......
Variedade de sobremesas de Natal

....... 1 Prato Principal: 23.500 AKZ     
2 Pratos Principais 28.500 AKZ .......

Até 20 pessoas. Os preços apresentados são por pessoa e não incluem bebidas. IVA incluído.

Menu Natal Ouro
.......  Entradas  .......

Medalhões de lagosta em cama de maionese de vegetais e pasta de azeitonas

.......  Prato principal  .......
Supremos de cherne, jimboa e molho aveludado de marisco

Tornedó em massa folhada e batatas assadas com alecrim

.......  Sobremesas  .......
Variedade de sobremesas de Natal

....... 1 Prato Principal: 25.500 AKZ     
2 Pratos Principais 30.500 AKZ .......

Até 20 pessoas. Os preços apresentados são por pessoa e não incluem bebidas. IVA incluído.



Para reservar contacte
+244 222 670 100 x tropico@tdhotels.com
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