


NATAL
& FIM DE ANO

2020
CELEBRE ESTA ÉPOCA FESTIVA COM A
SUA EMPRESA. DEIXE CONNOSCO A 
CRIAÇÃO DOS MOMENTOS 
INESQUECÍVEIS.

Tradição, modernidade e um toque de magia 
num ambiente sobre o mar. Dispomos de um 
conjunto de propostas que lhe passamos a 
apresentar.

PROPOSTA

4 DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS, 
ALMOÇO E/OU JANTAR PARA GRUPOS
EM SALA E AMBIENTE PRIVADO.

Reserva obrigatória e de acordo com a 
disponibilidade. Grupos com o mínimo de 15 
pessoas, máximo de 80 pessoas e com  a 
duração até 3 horas e meia.

RESERVAS ATÉ 4 DE DEZEMBRO COM 10%
DE DESCONTO GARANTIDO



EMENTA SINTRA
   

Couvert 
Pães diversos
Rillettees de confit de pato 
Ovos mexidos com cogumelos e trufa
Ardosia de enchidos assados 
 

Entrada (1 opção)
Creme de abóbora e sésamo
Creme de cogumelos selvagens 
Terrina de pato com nozes e salada 
Folhado de morcela e cebola roxa 
 
 

Prato Principal (1 ou 2 opções)  

Filetes de robalo com aneto, legumes salteados, e creme 
de ervas silvestres

Filete de perca em crosta de limão e salsa, polenta de 
ervas aromáticas e legumes salteados

Confit de pato com legumes assados em especiarias 
marroquinas 

Supremo de frango recheado com presunto e alecrim, puré
de azeitona preta. 
  
 
Buffeet de Sobremesas Natalícias e Frutas Laminadas 
  
 

                                       

PREÇO
por pessoa 
 

(1 Prato) 

25.00 €
 
5.00 €
Suplemento 2º Prato
 

  

IVA incluído à taxa em vigor 



EMENTA ARRIBAS 
 

Couvert
Pães diversos 
Rillettees de confit de pato
Queeijo amanteigado com doce de abóbora
Ovos mexidos com cogumelos selvagens e trufa
Azeite de laranja e cravinho 
 
 

Entrada (1 opção) 
Creme de castanha com bacon tostado
Sopa rica de peixe
Folhado de queijo de cabra com mel e nozes
Carpaccio de magret de pato com laranja 
 
 

Prato Principal (1 ou 2 opções) 
 
Espetada de tamboril e camarão com bacon, risotteo de 
tomate seco

Bacalhau lascado com puré de abóbora e broa, azeite 
aromático (alecrim e alho) 
 
Perna de pato estufada em vinho de Porto e canela, puré 
de azeitona preta e legumes 

Roti de vitela com tomate provençal, batatas no forno e 
Jus de cogumelos selvagens 
 

Buffeet de Sobremesas Natalícias e Fruta Laminada 
  
 

                                       

PREÇO
por pessoa 
 

(1 Prato) 

30.00 €
 
5.00 €
Suplemento 2º Prato
 

IVA incluído à taxa em vigor 



EMENTA CAPUCHOS 
 

Couvert
Pães diversos
Rillettees de confit de pato
Queeijo amanteigado com doce de abóbora
Ovos mexidos com cogumelos selvagens e trufa
Azeite de laranja e cravinho 
 
 

Entrada (1 Opção) 
Creme de cogumelos e trufa negra
Creme de alho francês e açafroa
Foie gras, com figos reidratados em vinho de Porto
Satay de camarão 
 
 

Prato Principal (1 ou 2 opções) 
 
Pavé de garoupa com legumes salteados em manteiga de 
açafroa

Bacalhau assado com esmagada de grão, espinafres e 
azeite de alho torrado 
 
Lombo de novilho com ratatouille e azeite de manjericão

Pernil de borrego com puré de batata doce, legumes e 
molho do guisado 
  
 
Buffeet de Sobremesas Natalícias e Frutas Laminadas 
 
 
 

                                       

PREÇO
por pessoa 
 

(1 Prato) 

35.00 €
 
5.00 €
Suplemento 2º Prato
 

  

IVA incluído à taxa em vigor 



BUFFET 
ATLÂNTICO
 

Mesa de Frios  
Rúcula, alfaces, cenoura, tomate, cebola 
roxa, milho
Saladas compostas 
Salmão fumado com alcaparras 
Salada de polvo tradicional
Salada de grão com tomate seco 
Tomate e queijo fresco com manjericão 
Salada de legumes laminados com iogurte e
passas 
  

Charcutaria  
Croquetes de vitela, pastéis de bacalhau, 
rissóis de camarão, chamuças
Espelho de carnes frias tábua de queijos
Terrina de pato com figos
Cesto de pães diversos 
 
 

                                       

PREÇO
por pessoa 
 

40.00 €

 COMPOSIÇÃO
 
Mesa de Frios
1 Sopa e 2 Pratos Queentes
Buffeet de Sobremesas 
Bebidas à Descrição
Chá ou Café 

IVA incluído à taxa em vigor 

QUENTES
 

Entradas (1 opção)  
Creme de abóbora e sésamo com limão

Sopa rica de peixe 

Creme de brócolos e queijo de cabra

Creme de agrião e citrinos

Peixes (1 opção)  
Bacalhau lascado com puré de grão e 
espinafres 

Filete de pescada assado com creme de 
limão e salsa, batatinhas assadas e 
legumes salteados

Filetes de robalo com alecrim, arroz de 
tomate fresco e seco, verdes 

Carnes (1 opção)  
Roti de vitela com batatinhas assadas em 
ervas, e puré de aipo

Lombinhos de porco preto com migas de 
enchidos e coentros 

Confit de pato com molho de citrinos e 
cardamomo, arroz de açafroa e passas



BEBIDAS
TODOS OS MENUS INCLUEM BEBIDAS 
Água, Vinho Branco ou Tinto da nossa Garrafeira, Soft  Drinks 
Café ou Chá 

CONDIÇÕES

• Oferta Voucher Gift  Classic (para reservas com mínimo 50 pessoas) 

• Desconto de 10% para eventos realizados antes de 04 de Dezembro de 2019

• Escolha prévia (com 5 dias de antecedência) dos Pratos (Entrada, Peixe, Carne e Sobremesa) 
para todo o Grupo (salvo restrições alimentares especiais, previamente acordadas)

• Condições válidas para um mínimo de 15 pessoas e máximo de 80 pessoas.

• Jantar servido em sala privada

RESERVAS

telf: +351 219928 90 50
telm: +351 93 928 90 50 

e-mail: mail@arribashotel.com

                                       

ADD-ON
por pessoa 

 

Welcome drink 
Espumante, Sangria, Vinho Branco, 
Sumo de Laranja 
 

3.00 €

                                                                            

Digestivos  
Whisky Novo, Aguardente, Licor 
  

4.50 €

  

IVA incluído à taxa em vigor 

mailto:mail@arribashotel.com


Arribas Sintra Hotel
www.arribashotel.com

F  A  L  L   I  N   L  O  V  E   W  I  T  H   S  I  N  T  R  A

http://www.arribashotel.com/

