
Sobremesas
Variedade de frutas laminadas da época
Variedade de doces regionais, mousses, 

pudins e pastelaria 
Seleção de queijos da região
Fonte de Chocolate

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

23h30 às 00h30 | Degustação de doces e especiarias 
natalícias (serviço Buffet)

Degustação de doces de Natal, queijos, 
presunto e frutos secos

Espumante, Porto, chocolate quente, sumos, 
refrigerantes e águas

Visita do Pai Natal e entrega de presentes***

DIA
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18h30 às 19h30 | Cocktail de Natal
Bar Trenó

Vinho quente dos pastores 
acompanhados por iguarias regionais 

19h30 às 22h30 | Jantar de Consoada
Salão os Cântaros**

Mesa de quentes 
Petiscos regionais da beira 
Seleção de enchidos tradicionais 

Mesa de carnes frias 
Variedade de carnes frias laminadas

Mesa de mariscos 
Camarão cozido
Mousse de sapateira 
Ameijoas à Bulhão Pato 
Mexilhões com molho vinagrete

Pratos Principais
Aveludado de aves com espargos
Bacalhau da consoada
Peito de Perú recheado com espinafres, 

rodeado de batatinha assada

JANTAR DE 
CONSOADA

Preço por pessoa: 60,00 € *
Crianças 6-12 anos: 50 % desconto

Programa de Natal
LUNA HOTEL SERRA DA ESTRELA

*** Visita especial do Pai Natal com prendas para todas as crianças até aos 12 anos de idade (incluíndo) 
** Mesas partilhadas
* Preços apresentados com IVA incluído: 52,50 € à taxa intermédia e remanescente taxa normal
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13h00 - 15h00 | Almoço Buffet de Natal
Restaurante Medieval

Buffet de frios
Saladas simples e compostas
Seleção de petiscos serranos 

Buffet de quentes
Caldo verde com estaladiço de chouriça
Polvo à lagareiro com batatinha alourada
Cabrito assado à moda da Serra da Estrela

Buffet de Sobremesas
Seleção de doces, bolo-rei, fatias douradas, 

lampreia de ovos, tronco de natal, arroz-doce e 
pudins 

Variedade de fruta laminadas da época

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

DIA ALMOÇO DE 
NATAL

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

Programa de Natal
LUNA HOTEL SERRA DA ESTRELA

reserva sujeita a 
marcação prévia

* Preços apresentados com IVA incluído: 25,00 € à taxa intermédia e remanescente taxa normal


