
PACOTE INCLUI:

• 1 Noite de alojamento com pequeno-almoço bu�et (noite de 31.12.2019)
• Acesso gratuito ao Spa, Piscina interior e Ginásio
• Kids Club dos 3 aos 12 anos (disponível de 30 Dez. a 01 Jan. das 10h às 18h)
• WI-FI grátis em todo o hotel
• Estacionamento gratuito

Programa Noite de Réveillon (31.12.2019)

• Welcome Cocktail no lobby do Hotel
• JANTAR BUFFET com seleção de bebidas incluídas e animação musical ao vivo (DJ) 
   ou
  JANTAR MENU DE DEGUSTAÇÃO com seleção de bebidas incluídas e animação musical ao vivo (BANDA)1

• Brinde ao Ano Novo com champanhe e passas
• Fogo de Artifício e Bar Aberto
• Ceia de Ano Novo
• Brunch de Ano Novo (01.01.2020)

RESERVAS & INFORMAÇÕES:
T: (+351) 213 007 009

E: bookings@nauhotels.com
Estrada Nacional 2 - Km 459, 7245-144 Montargil, Portugal

1Poderá optar pelo Jantar de Réveillon no Restaurante À La Carte “A Panela” com Menu de Degustação servido num ambiente requintado com 
animação musical (banda ao vivo), mediante suplemento de €30 por adulto e €15 por criança dos 3 aos 12 anos.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:
Passagem de Ano (31 de Dezembro a 01 de Janeiro): Pagamento: 50% ato da reserva restante 50% até 5 dias do dia previsto de chegada. Qualquer cancelamento de reserva efetuado a 
menos de 14 dias (até às 18:00 locais), não será efetuado reembolso dos 50% já pré-pagos. Qualquer cancelamento de reserva efetuado a menos de 5 dias (até às 18:00 locais), em caso 
de não comparência e de saídas antecipadas, o Hotel reserva-se ao direito de debitar 100% do valor total da estadia. Não será efetuado nenhum reembolso.

NOTAS/INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
O início do Jantar de Degustação prevê-se pelas 20h e o Jantar Bu�et pelas 21h. Atrasos na chegada ao jantar depois desta hora o cliente ficará sujeito à sequência do menu em curso.
Não existirá zona para crianças ao Jantar, as mesmas ficarão na mesa dos pais. Bar Aberto incluído. Final – máximo 03h00 da manhã. Preços com IVA incluído à taxa legal em vigor.
Para Noites Extra aplica-se o nosso melhor preço disponível (tarifa FLEXÍVEL).

PREÇO DO PACOTE POR QUARTO

 Quarto Vista Jardim/Piscina
Duplo ocupação min. 2 Pessoas *

Single ocupação Individual *

 Quarto Vista Lago
Duplo ocupação min. 2 Pessoas *

Single ocupação Individual *

 Suite Vista Lago   ocupação min. 4 Pessoas

 * Cama Extra (máx. 1 por quarto)
    Programa de Réveillon incluído

Adulto

Criança dos 3 aos 12 anos

Criança até 2.99 anos (berço)

 Master Suite   ocupação min. 2 Pessoas 

 Quarto Standard
Duplo ocupação min. 2 Pessoas *

Single ocupação Individual *

GRÁTIS

1 NOITE

DESDE €216  €240 
por pessoa em Quarto Duplo Standard

LAGO MONTARGIL & VILLAS * * * * *

1 NOITE

PACOTE
RÉVEILLON 2019

LUGARES LIMITADOS
RESERVE JÁ

COM 10% DESCONTO

€ 468

€ 364,50

€ 499,50

€ 396

€ 1.026

€ 256,50

€ 186,75

€ 603

€ 432

€ 328,50

€ 520

€ 405

€ 555

€ 440

€ 1.140

€ 285

€ 207,50

€ 670

€ 480

€ 365



RESERVAS & INFORMAÇÕES:
T: (+351) 213 007 009

E: bookings@nauhotels.com
Estrada Nacional 2 - Km 459, 7245-144 Montargil, Portugal

Início do Jantar pelas 21h.
Não existirá zona de crianças no jantar, as mesmas ficarão na mesa dos pais.
Final - No máximo às 03h da manhã.

COCKTAIL DE BOAS VINDAS
Presunto pata branca fatiado
Ovo crocante com trufa
Palito de camarão e sésamo
Croquete de presunto ibérico
Croquete de espinafres
Mini espetada de tomate e mozarela

SALADAS SIMPLES 
Mistura de alfaces
Tomate em gomos
Cenoura ralada
Cebola às rodelas
Couve roxa com laranja
Beterraba assada
Milho doce
Pepino com molho de iogurte com hortelã

SALADAS COMPOSTAS
Salada de ovas com pimentos
Salada de batata, cebolinho, bacon crocante e maionese
Salada de polvo com pimentos assados e cebola roxa
Salada de frutos do mar com hortelã e maçã 
Salada de couscous com passas e abóbora
Salada de grão com bacalhau
Cebola roxa e tomate concassé
Salada Caeser

ENTRADAS
Seleção de salgadinhos
Seleção de enchidos laminados
Seleção de peixes fumados
Enchidos assados
Camarão à guilho

PRATOS QUENTES
Creme de lavagante
Creme de legumes
Paupiette de linguado com camarão 
e molho champagne
Lombo de bacalhau meia cura, com grelos e crumble de 
broa de milho
Lombinho de porco ibérico assado com cogumelos 
silvestres e aroma a tomilho
Vitela de leite com legumes assados

ACOMPANHAMENTO
Arroz selvagem
Batata gratinada
Legumes salteados com atadito de espargos
Tagliatelle del mare

PARA OS MAIS NOVOS
Bifinho de frango grelhado com juliana de legumes 
e esparguete

BUFFET DE SOBREMESAS
Torta de laranja
Crème brulée
Lampreia de ovos
Mousse de chocolate branco e negro
Charlotte de coco
Encharcada
Semifrio de manga
Bolo-rei
Seleção de fruta em cubos
Mel e compota

À MEIA NOITE
Fogo de artifÍcio
Champanhe
Uvas / Passas

CEIA
Caldo verde
Tábua de enchidos
Tábua de queijos
Mini pão com chouriço
Mini pizza de espinafres
Merendinha
Mini quiche de salmão
Pastéis de nata
Bolo-rei
Azevias
Chocolate quente

BEBIDAS INCLUÍDAS
Águas com e sem gás, refrigerantes, cerveja de pressão
Vinhos (selecção do hotel)

BAR ABERTO

RESTAURANTE BUFFET
JANTAR BUFFET E ANIMAÇÃO COM DJ AO VIVO

LAGO MONTARGIL & VILLAS * * * * *

BUFFET

MENU
RÉVEILLON 2019



RESERVAS & INFORMAÇÕES:
T: (+351) 213 007 009

E: bookings@nauhotels.com
Estrada Nacional 2 - Km 459, 7245-144 Montargil, Portugal

  

Início do Jantar pelas 20h.
Atrasos na chegada ao jantar, o cliente ficará sujeito à sequência do menu em curso.
Não existirá zona de crianças no jantar, as mesmas ficarão na mesa dos pais.
Final - No máximo às 03h da manhã.

ENTRADA

Carabineiro da costa com variação de tomate

SOPA

Bisque de lavagante com tosta de manteiga 
dos seus sucos

PRATO DE PEIXE

Filete de pregado, arroz cremoso negro,                 
legumes prematuros e molho de champagne

REFRESCAR O PALATO

Granizado de maçã verde com gin 

PRATO DE CARNE

Lombo de vitela de leite, puré de batata com cebola 
crocante e cenoura caramelizada

PRÉ SOBREMESA

Morangos confit com mousse de lima

SOBREMESA

Parfait de champagne, cremoso de frutos 
vermelhos e sorbet de frutos vermelhos

À MEIA NOITE

Fogo de artifício

Champanhe

Uvas / Passas

CEIA

Caldo verde

Tábua de enchidos

Tábua de queijos

Mini pão com chouriço

Mini pizza de espinafres

Merendinha

Mini quiche de salmão

Pasteis de nata

Bolo-rei

Azevias

Chocolate quente

BEBIDAS INCLUÍDAS

Águas com e sem gás, refrigerantes, cerveja de pressão
Vinhos (selecção do hotel)

BAR ABERTO

SUPLEMENTO DE: €30 por adulto e €15 por criança 3-12 anos

RESTAURANTE “A PANELA”
MENU DE DEGUSTAÇÃO E ANIMAÇÃO COM BANDA AO VIVO

LAGO MONTARGIL & VILLAS * * * * *

MENU DE DEGUSTAÇÃO

MENU
RÉVEILLON 2019



RESERVAS & INFORMAÇÕES:
T: (+351) 213 007 009

E: bookings@nauhotels.com
Estrada Nacional 2 - Km 459, 7245-144 Montargil, Portugal

ESTAÇÃO FRIA

Seleção de saladas simples

Salada de queijo fresco e tomate

Salada Caeser de frango

Espargos grelhados com molho holandês

Salada de batata marinada com mostarda

Fusilli tricolor com camarão

Salada de ervilhas com enchidos

DO FORNO

Variedade de pães e tostas

Mini croissants, brioche, variedade mini viennoiserie

Mini pastéis de nata

Empadas de frango

Tomate assado com orégãos

Bacon crocante

PETISCOS À PORTUGUESA

Salada de polvo

Salada de atum c/ feijão frade à portuguesa

Petingas de escabeche

Tábua de enchidos regionais

Tábua de queijos nacionais e internacionais

Croquetes de novilho

Mini pastéis de bacalhau

DO MAR

Camarão cozido

Sapateira recheada

Mexilhão à espanhola

Tábua de salmão fumado

OS OVOS

Ovos mexidos

Ovos estrelados

Ovos cozidos

Ovos à Fiorentina

PRATOS QUENTES

Canja de galinha

Medalhão de corvina com molho de caldeirada

Strudel de bacalhau com grelos 

Strogono� de peru com cogumelos

Lombo de porco assado com massa de pimentão

Batata rosti

Legumes ao vapor

Arroz basmati

BUFFET DE SOBREMESAS

Semifrio de ananás e coco

Serradura

Baba de camelo com nozes

Bolo de bolacha

Brownie de chocolate

Seleção de fruta em cubos

BEBIDAS INCLUÍDAS

Águas com e sem gás, refrigerantes, cerveja de pressão
Vinhos (selecção do hotel)

RESTAURANTE BUFFET

LAGO MONTARGIL & VILLAS * * * * *

01.01.2020  12h - 14h

BRUNCH
DE ANO NOVO


