Natal 2018

Natal 2018
Ceia de Natal
24 de dezembro

Local: 3º piso
Reservas sem condições de pré pagamento.

Menu especial de NATAL
Tarifa:
Até a 1 ano de idade: cortesia do hotel
Dos 2 aos 6 anos: €37,50
A partir dos 7 anos: €75,00

Almoço BUFFET de dia de natal
25 de dezembro

Local: 3º piso
Reservas sem condições de pré pagamento.

Tarifa:
Até a 1 ano de idade: cortesia do hotel
Dos 2 aos 6 anos: €32,50
A partir dos 7 anos: €65,00

Todos os valores acima mencionados incluem IVA à taxa legal em vigor.
Para mais informações, disponibilidade, preços e condições, por favor contacte-nos através do número:
210 060 613 ou e-mail: reservations@cascaismirage.com

Menu ceia de natal
Amuse-bouche
Vieiras coradas em óleo de amêndoa,
Caramelo de limão, canonigos e maçã com vinagrete de amêndoa e ovas de keta

Reconfortante
Creme de agrião com creme fraîche, noz-moscada e pinhão torrado

Escolha dos Principais
Mil-folhas de bacalhau em crosta de broa e camarão,
Puré de grão-de-bico e espinafres, amêijoas e emulsão de azeite virgem de Trás-os-Montes

Ou
Bacalhau Tradicional de Natal

Ou
Mignon de borrego em crosta de ervas e broa de milho,
Risotto de hortelã fresca

O Nosso Mundo Doce
Farandole de doces de Natal

Aromático
Trufas & Biscoitos de Natal servidos com vinho quente

Bebidas
Águas, refrigerantes, sumos e café
(Vinhos não incluídos)
Preço por pessoa: € 75,00

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS:
Até ao 1 ano: cortesia do hotel
Dos 2 aos 6 anos: €37,50
A partir dos 7 anos: €75,00

Todos os valores acima mencionados incluem IVA à taxa legal em vigor.
Para mais informações, disponibilidade, preços e condições, por favor contacte-nos através do número:
210 060 613 ou e-mail: reservations@cascaismirage.com

Almoço BUFFET de Dia de Natal
25 DEZEMBRO

As Entradas
Seleção de Saladas verdes, rebentos e flores, queijo mozzarella com tomate e manjericão
Azeitonas marinadas, salada de frutos do mar, salada de polvo e salada de arenque,
Pirâmide de camarão cozido, salmão, halibute, cavala e truta fumada, mexilhão de pimentada
peixe em chaud-froid, Ovos cozidos com molho verde, terrina de caça com frutos silvestres,
Espargos verdes, presunto com fios de ovos, charcutaria regional e leitão assado
Variedade de verrines e outras gourmandises do chefe
Molhos Cumberland, cocktail, maionese light, vinagrete e azeites Nacionais

Pratos Quentes
Velouté de mexilhões
Canja de pato
Arroz de peixe e mariscos Miragem
Medalhões de bacalhau assado no forno em crosta de broa de milho e ervas aromáticas
Peru assado com mel, tomilho e castanhas
Black & White linguine com camarão
Batatinhas assadas, arroz de coentros
Espinafres salteados com tomate cereja,
Rolinhos de cenoura com manteiga e gengibre
Tradicionais pastéis de bacalhau, rissóis de camarão e croquetes de carne

As Sobremesas
Tarte de frutos silvestres, arroz doce, mil folhas, creme brûlée e biscoitos
Rabanadas, sonhos, bolo-rei, filhoses, pão-de-ló de Ovar, farófias, pudim abade de Priscos,
Tronco de natal, sobremesas quentes de Natal
Verrines de tentações e ideias do Chefe, seleção de frutas frescas
Tábua de queijos nacionais e estrangeiros servidos com compotas tradicionais

Bebidas
Cup de boas vindas, aguas, refrigerantes, sumos e cafés
(Vinhos não incluídos)

Preço por pessoa: €65.00
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA CRIANÇAS:
Até a 1 ano: cortesia do hotel
Dos 2 aos 6 anos: €32,50
A partir dos 7 anos: €65,00
Todos os valores acima mencionados incluem IVA à taxa legal em vigor. Para mais informações, disponibilidade, preços
e condições, por favor contacte-nos através do número: 210 060 613 ou e-mail: reservations@cascaismirage.com

Pacotes
NOITE DE FELIZ NATAL!
PACOTE CEIA E NOITE DE NATAL
• Uma noite de alojamento na tipologia de quarto escolhida
• Menu especial para ceia de Natal no dia 24 de Dezembro (bebidas não incluídas)
• Welcome drink no nosso Bar Cristóvão Colombo, por pessoa e por estadia.
• VIP de boas vindas no quarto
• Pequeno Almoço Buffet servido na sala de pequenos almoços
• Estacionamento gratuito em parque coberto, sujeito a disponibilidade
• Saída tardia, sujeita a disponibilidade
• Oferta de Wifi

Tipologia do quarto

Single

Duplo

Standard

€205

€310

Superior

€245

€350

Deluxe

€280

€385

Premium

€300

€405

Junior Suite

€450

€555

Suite

€550

€655

Suite Deluxe

€750

€855

Suplementos para triplo:
• Até a 1 ano de idade: Cortesia do hotel
• Crianças dos 2 aos 6 anos: €67,50
• A partir dos 7 anos: €135

Oferta sujeita a disponibilidade e não acumulativa com outras ofertas.

Pacotes
NOITE DE FELIZ NATAL!
PACOTE DE NOITE DE NATAL E ALMOÇO BUFFET
• Uma noite de alojamento na tipologia de quarto escolhida
• Pequeno Almoço Buffet servido na sala de pequenos almoços
• Almoço Buffet de Natal no dia 25 de Dezembro (bebidas não incluídas)
• Welcome drink no nosso Bar Cristóvão Colombo, por pessoa e por estadia.
• VIP de boas vindas no quarto
• Estacionamento gratuito em parque coberto, sujeito a disponibilidade
• Saída tardia, sujeita a disponibilidade
• Oferta de Wifi

Tipologia do quarto

Single

Duplo

Standard

€195

€290

Superior

€235

€330

Deluxe

€270

€365

Premium

€290

€385

Junior Suite

€440

€535

Suite

€540

€635

Suite Deluxe

€740

€835

Suplementos para triplo:
• Até a 1 ano de idade: Cortesia do hotel
• Crianças dos 2 aos 6 anos: €62,50
• A partir dos 7 anos: €125

Oferta sujeita a disponibilidade e não acumulativa com outras ofertas.

Pacotes
NATAL NO MIRAGEM

PACOTE DE 3 NOITES
Este pacote é válido para reservas com chegadas entre 22 e 25 de dezembro e inclui:
• Três noites de alojamento na tipologia de quarto escolhida
• Pequeno-almoço Buffet servido na nossa sala de pequenos almoços
• Almoço “Buffet de Natal” no dia 25 de dezembro (bebidas não incluídas)
• Welcome drink no nosso Bar Cristóvão Colombo, por pessoa e por estadia.
• VIP de boas vindas no quarto
• Estacionamento gratuito em parque coberto, sujeito a disponibilidade
• Saída tardia, sujeita a disponibilidade
• Oferta de Wifi

Tipologia do quarto

Single

Duplo

Standard

€456

€609

Superior

€576

€729

Deluxe

€681

€834

Premium

€741

€894

Junior Suite

€1.191

€1.344

Suite

€1.491

€1.644

Suite Deluxe

€2.091

€2.244

Suplementos para triplo:
• Até a 1 ano de idade: Cortesia do hotel
• Crianças dos 2 aos 6 anos: €122,50
• A partir dos 7 anos: €245

Oferta sujeita a disponibilidade e não acumulativa com outras ofertas.

