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19h30 às 22h30 | Jantar Buffet de Consoada

Buffet de frios
Seleção de canapés
Saladas simples
Salada grega com azeitona preta
Salada niçoise
Melão com presunto
Tábua de enchidos tradicionais 
Camarão sobre o gelo

Buffet de quentes
Caldo Verde
Bacalhau cozido com todos
Perú assado com recheio de maçã e Foie Gras
Polvo cozido com todos

Degustação de doces e especiarias natalícias
Variedade de doces da quadra natalícia
Seleção de queijos portugueses
Variedade de Fruta Laminadas da época
Fonte de Chocolate 

Bebidas incluídas
Vinhos branco e tinto seleção Luna,  refrigerantes, 
cerveja nacional, águas e serviço de cafetaria

Visita do Pai Natal e entrega de presentes**

JANTAR DE 
CONSOADA

Preço por pessoa: 35,00 €* 
Crianças 6-12 anos: 50 % desconto

* Preços apresentados com IVA incluído: 30,00 € à taxa intermédia e remanescente taxa normal.
** Visita especial do Pai Natal com prendas para todas as crianças até aos 12 anos de idade (incluíndo) 

Programa de Natal
LUNA ARCOS HOTEL



Reservas  |  Reservations          T (+351) 289 009 400   |   book@lunahoteis.com          /LunaHotelsResorts   |           @LunaHotelsResorts

* Preços apresentados com IVA incluído: 27,00 € à taxa intermédia e remanescente taxa normal.

13h00 - 15h00 | Almoço Buffet de Natal

Buffet de frios
Enchidos regionais
Salada de tomate e mozarela
Salada Caesar com frango
Salada Waldorf com peito de pato
Escabeche de mexilhão
Mini empadas de frango
Quiche cogumelos e alho francês

Buffet de quentes
Canja de Galinha
Polvo à Lagareiro
Roupa Velha
Naco de Novilho na Grelha

Buffet de Sobremesas
Variedade de frutas laminadas da época
Variedade de doces tradicionais da época 
Tábua queijos variados
Fonte de chocolate

Bebidas incluídas
Vinhos branco e tinto seleção Luna,  
refrigerantes, cerveja nacional, águas e serviço 
de cafetaria

DIA ALMOÇO DE 
NATAL

Preço por pessoa: 32,00 €* 
Crianças 6-12 anos: 50 % desconto

Programa de Natal

reserva sujeita a 
marcação prévia

LUNA ARCOS HOTEL


