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Menu



Bebidas incluídas: Vinhos do Douro branco e tinto, vinho verde, água mineral, refrigerantes, cerveja e café

O Hotel Miracorgo reserva o direito de realizar alterações ao menu apresentado

BUFFET DE ENTRADAS

Creme de ervilhas com presunto
Salmão com molho de espargos
Leitão assado no forno a lenha
Peru com laranja

PRATOS QUENTES EM BUFFET 

Doces variados
Pudim molotof, bolo de bolacha, pudim de ovos, torta
tropical, torta de noz, bolo de bolacha, leite creme, mousse de chocolate.

Tábua de queijos com compotas

Fruta laminada
 

BUFFET DE SOBREMESAS 

Camarão cozido, sapateira recheada, presunto com bolinhas de melão, palitos de 
queijo, enchidos da região grelhados, folhadinhos variados, salgadinhos e  bola de 
carne.
Salada de marisco, salada de queijo fresco, maçã, avelã e cenoura, salada de queijo 
mozarela e pêra abacate, salada de grão com bacalhau, salada de atum e feijão, 
salada de orelha com molho verde, salada de frutas tropicais com molho de 
iogurte e mel. 

www.hotelmiracorgo.com

O almoço será servido das 12h30 às 14h30

25 de dezembro 2021



Bebidas incluídas: Vinhos do Douro branco e tinto, vinho verde, água mineral, refrigerantes, cerveja e café

O Hotel Miracorgo reserva o direito de realizar alterações ao menu apresentado

ENTRADA

Peixe
Bacalhau da consoada ou bacalhau com broa, couve
salteada e batata dourada

Carne
Miminho de vitela com queijo da serra e puré de batata doce

PRATOS QUENTES 

Sobremesa natalícia 

SOBREMESA 

 Vol-au-vent de marisco com molho branco

www.hotelmiracorgo.com

O jantar será servido das 19h30 às 21h30

Buffet de salgados
Rissóis de carne, camarão e leitão, chamuças
pêra de galinha, croquetes, caprichos do alasca 

Doçaria tradicional de Natal 
Arroz doce, aletria, tronco de natal, lampreia de Natal, bolo rainha,
bolo rei, rabanadas, sonhos

CEIA DE NATAL 23h00 | 01h30
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