RÉVEILLON 2021-2022 EUROTEL ALTURA
A passagem de ano do Eurotel Altura vai ser inesquecível! Como já vem
sendo tradição, esta grande festa proporciona-lhe momentos fantásticos
madrugada fora para partilhar com quem mais gosta. Com música ao
vivo, jantar, ceia, bar aberto e o kids club à disposição dos mais
pequenos, reserve já o seu réveillon na praia de Altura para um
merecido recomeço de dias inesquecíveis
COCKTAIL
Mini-espetadas de tomate cherry e mozarella
Mini-espetadas de picanha com ananás
Mini-“vol-au-vent” com mousse de sapateira
Cogumelos recheados com alheira e maçã
Tempura de camarão
Coxinhas de frango, pão de queijo, crepes chineses, gyosas com molhos sweet chilli e
teriyaki
BEBIDAS
Whisky J&B, Whisky Logan, Gin Gordon’s, Rum Bacardi, Vodka Smirnoff, Licor Beirão e
Cocktails Clássicos
MENU GALA
Medalhão de Lagosta com algas, maionese de funcho e vinagrete de beterraba
Creme de alho francês com vieira salteada e caviar
Filetes de linguado e camarão com fricassé de espargos verdes, molho de champanhe
e crocante de cebola roxa
Sorvete de limão com vodka
Medalhões de vitela lardeados, ragoût de cogumelos silvestres, batata gratinada e
molho de estragão
Jantar servido com Vinho branco Monte da Ravasqueira Sauvignon Blanc e vinho tinto
Monte da Ravasqueira Reserva
Águas, refrigerantes e cafés.
SOBREMESA
Fondant de Chocolate com gelado de tangerina e coulis de menta

BUFFET ABERTO DEPOIS DO JANTAR
Dos queijos aos enchidos
Presuntos
Leitão assado à Bairrada
DOCES
Aletria de ovos
Arroz doce
Brigadeiro
Quindim
Torta de batata doce
Torta de laranja
Bolo de alfarroba
Mini-pastéis de nata
Doce fino de amêndoa
Queijinhos de figo
Bolinhos de amêndoa
Salada de fruta
Fruta tropical laminada

KIDS MENU
Creme de legumes
Filetes de linguado com arroz
Medalhões de vitela com batata frita
Gelados
CEIA
Caldo verde
Mini-pregos
Chamuças
Charcutaria
Mini-pastelaria
Chocolate quente
Bar aberto a partir das 20h00
Kids Club aberto até às 02H00
Música ao vivo

