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

Bebidas incluídas
Seleção de vinhos Luna, cerveja nacional, 
água, refrigerantes e serviço de cafetaria

Visita do Pai Natal e entrega de presentes**

DIA

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

19h30 às 22h00 | Jantar Buffet de Consoada

Buffet de frios
Bandeja de Salgadinhos 
Pataniscas de polvo 
Salada de atum com feijão frade 
Salada de ovas 
Cous-cous com vegetais 
Camarão salteado
Saladas da Horta 
Cogumelos salteados 
Cenoura em vinagrete 
Salada de Tomate com Queijo Fresco  
Tábua de Queijos e Enchidos 
Tachinho de enchidos grelhados

Buffet de quentes
Canja de ameijoas  
Tradicional Bacalhau de Consoada 

com todos  
Arroz de polvo malandrinho
Pernas de pato confitadas, com puré  

de castanhas

JANTAR DE 
CONSOADA

Preço por pessoa: 30,00 €* 
Crianças 6-12 anos: 50 % desconto

* Preços apresentados com IVA incluído: 25,00 € 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 HOTEL TURISMO
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reserva sujeita a 
marcação prévia

* Preços apresentados com IVA incluído: 30,00 € à taxa intermédia e remanescente taxa normal.

13h00 - 15h00 | Almoço Buffet de Natal

Buffet de frios
Bandeja de salgadinhos 
Pataniscas de bacalhau 
Peixinhos da horta
Salada de grão com bacalhau
Salada de polvo com vinagreta
Salada de vegetais com maionese 
Saladas da horta 
Tomate com queijo fresco
Salmão fumado
Atum marinado
Camarão cozido com sal grosso
Mexilhões ao natural  
Tábua de queijos e enchidos 

Buffet de quentes
Creme de abóbora com lascas de amêndoa 

torrada 
Bacalhau lascado com broa em cama de 

vegetais 
Filetes de robalo com molho de marisco 
Cabrito assado e suas batatinhas 
Vitela estufada em vinho tinto e canela 
Puré de batata 
Grelos salteados
Arroz de frutos secos

Buffet de Sobremesas
Variedade de doces da quadra natalícia
Variedade de Fruta Laminadas da época
Seleção de queijos portugueses

Bebidas incluídas
Seleção de vinhos Luna, cerveja nacional, 
água, refrigerantes e serviço de cafetaria

DIA ALMOÇO DE 
NATAL

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

Programa de Natal
LUNA HOTEL TURISMO


