
SALADAS SIMPLES E COMPOSTAS
Salada de alface mista, tomate com orégãos, cenoura ralada, beterraba, milho e pepino
Salada de tomate cherry, azeitonas, mozarela e manjericão
Salada de espargos verdes com ovo escalfado de codorniz e presunto crocante
Salada frutos do mar com molho mil ilhas
Salada de polvo
Salada de mexilhões com coentros
Vinagrete de manga, vinagrete balsâmico, maionese, vinagrete de frutos vermelhos, molho mil ilhas

ENTRADAS
Chamuças
Mini empadas de frango
Camarão panado
Mexilhão à bolhão pato
Camarão à la guilho
Enchidos tradicionais

PRATOS QUENTES
Sopa de peixe rica
Bacalhau assado com batata a murro
Filete de robalo com feijoada de marisco e algas
Secretos de porco preto com bacon e frutos secos
Cabrito assado 
Migas de tomate e poejo
Esmagada de batata com salsa
Batata assada à padeiro
Legumes salteados

SOBREMESAS
Pão-de-ló cremoso
Arroz doce
Bolo-rei
Aletria
Mousse de chocolate
Azevias de grão
Filhoses e sonhos
Salada de fruta
Espelho de queijos com tostas
Compotas caseiras

T: (+351) 242 241 250 | E: lagomontargil@nauhotels.com
www.lagodemontargilhotel.com

LAGO MONTARGIL & VILLAS * * * * *  €50 por adulto*
Bebidas não incluídas
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Preço com IVA incluído à taxa legal em vigor

Criança dos 3 aos 12 anos:
50% Desconto / Grátis até 2 anos
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Preço com IVA incluído à taxa legal em vigor

Criança dos 3 aos 12 anos:
50% Desconto / Grátis até 2 anos

SALADAS SIMPLES E COMPOSTAS
Salada de alface mista, tomate com orégãos, cenoura ralada, beterraba, milho e pepino
Salada César com camarão
Salada do gaspacho com queijo feta e hortelã
Salada de legumes assados com mel
Salada de frango com manga, cogumelos, kiwi e vinagrete de mel e gengibre
Cocktail de abacaxi e sapateira
Vinagrete de manga, vinagrete balsâmico, maionese, vinagrete de frutos vermelhos, molho mil ilhas

ENTRADAS
Bolinhas de alheira
Pastéis de bacalhau
Croquetes de carne
Camarão cozido
Ostras
Enchidos tradicionais

PRATOS QUENTES
Creme de cogumelos com maçã salteada
Lombo de bacalhau confitado com todos
Polvo assado à lagareiro com batata a murro e espinafres salteados
Peito de perú recheado com alheira e maçã
Nacos de novilho com molho de café
Açorda de marisco
Arroz de frutos secos aromatizado com anis
Legumes salteados

SOBREMESAS
Fatias douradas
Leite-creme
Bolo-rei
Sericaia com compota de ameixa
Bolo de chocolate cremoso
Azevias de grão
Filhoses e sonhos
Salada de fruta
Espelho de queijos com tostas
Compotas caseiras
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