
PRATOS FRIOS 

Salada de legumes grelhados 

Salada alface iceberg, frango grelhado e bacon 

Salada de bacalhau sobre um puré de grão 
e pimentos assados  

Salada de queijo cabra numa sinfonia
de frutos secos e romã 

Variedade de saladas simples

Molhos variados 

Seleção de salgados 

PRATOS QUENTES 

Aveludado de castanhas e croutons de bacon 

Bacalhau assado sobre migas de couve portuguesa 
e feijão frade 

Carne de alguidar com ameijoa “bulhão pato”

Legumes salteados

Batata a murro 

Arroz de açafrão e frutos secos 

Fusilli com molho de tomate e legumes 

€32,00 por pessoa PALÁCIO DO GOVERNADOR * * * * *

Bu�et Belém

MENU DE
NATAL’19

SOBREMESAS

Arroz doce

Pudim de ovos

Bolo-rei

Sonhos

Leite creme

Tarte de chocolate e banana 

Salada de fruta

Águas e café

RESERVAS & INFORMAÇÕES:
T: (+351) 212 467 800

E: margarida.costa@nauhotels.com
Rua Bartolomeu Dias, 117, 1400-030 Lisboa, Portugall

Mínimo 25 pessoas 
Bebidas não incluídas
Preço com IVA incluído à taxa legal em vigor 



MENU DE
NATAL’19

PRATOS FRIOS

Salada de legumes asiáticos e molho de soja 

Salada de tomate cereja e pérolas de mozzarella

Salada de ananás grelhado sobre canónigos, 
frango salteado 

Salada de atum, cebola roxa e pimentos assados 

Variedade de saladas simples

Molhos variados  

Salmão fumado em jardim de legumes 

PRATOS QUENTES 

Creme de couve-flor com amêndoa torrada 

Robalinho, em cebolada de funcho, 
broa de milho e coentros 

Tornedó da vazia de novilho
com molho á portuguesa 

Batata doce assada com mel 

Legumes da época salteados

Arroz de jasmim e romã 

Penne num leve e cremoso molho 
de cogumelos selvagens 

€36,00 por pessoa PALÁCIO DO GOVERNADOR * * * * *

RESERVAS & INFORMAÇÕES:
T: (+351) 212 467 800

E: margarida.costa@nauhotels.com
Rua Bartolomeu Dias, 117, 1400-030 Lisboa, Portugall

SOBREMESAS

Sericaia e ameixas de Elvas 

Rabanadas e calda de açúcar aromatizada 
de pimenta rosa  

Bolo-rainha

Mousse de chocolate

Tronco de Natal 

Salada de fruta 

Águas e café

Suplemento tábua de queijos nacionais e internacionais 
€3,00 / por pessoa 

Bu�et Rei

Mínimo 25 pessoas 
Bebidas não incluídas
Preço com IVA incluído à taxa legal em vigor 



MENU DE
NATAL’19

Bu�et Rainha

PRATOS FRIOS

Salada de ananás assado sobre canónigos, 
camarão salteado 

Salada de legumes à grega, queijo feta

Salada de rúcula, tomate cereja, pérolas 
de queijo mozarela 

Salada de bacalhau assado sobre um 
creme de grão e coentros 

Salada de polvo, legumes assados e tomilho limão 

Variedade de saladas simples

Molhos variados 

Salmão fumado em jardim de legumes 

Tábua de presunto e melão 

Tábua de queijos nacionais e internacionais 

PRATOS QUENTES 

Aveludado de coentros com croutons 
de abóbora assada 

Garoupa assada no forno e um leve molho 
à portuguesa 

Lombinho de cordeiro com crosta de broa 
e ervas aromáticas 

Batata-doce em puré 

Legumes da época salteados, aromatizados

Arroz basmatic com cebolinho 

Showcooking de massas 

€55,00 por pessoa PALÁCIO DO GOVERNADOR * * * * *

RESERVAS & INFORMAÇÕES:
T: (+351) 212 467 800

E: margarida.costa@nauhotels.com
Rua Bartolomeu Dias, 117, 1400-030 Lisboa, Portugall

SOBREMESAS

Sonhos em calda de açúcar aromatizada 
com citronela  

Rabanadas de bolo-rei 

Pudim “Abade de Priscos “

Bolo-rainha

Verrine de tiramisu 

Tronco de Natal 

Salada de fruta 

Águas e café

Mínimo 25 pessoas 
Bebidas não incluídas
Preço com IVA incluído à taxa legal em vigor 



MENU DE
NATAL’19

Menu Reis Magos

 PALÁCIO DO GOVERNADOR * * * * *

RESERVAS & INFORMAÇÕES:
T: (+351) 212 467 800

E: margarida.costa@nauhotels.com
Rua Bartolomeu Dias, 117, 1400-030 Lisboa, Portugall

€39,00 por pessoa

ENTRADAS 
Aveludado de espargos brancos com amêndoa 
torrada 
ou

Salada de pera, queijo de azeitão caramelizado 
e frutos secos 

PRATO PRINCIPAL 
Polvo a baixa temperatura, migas de couve 
lombardo e puré de batata-doce 
ou 
Lombinho de porco com molho de laranja 
e puré de castanha assada 

SOBREMESA 
Sericaia em mil folhas e uma mousse de ameixa 
ou

Sonhos perdidos numa espuma de arroz doce 

BUFFET DE SOBREMESA 

Bolo-rei
Pudim de ovos
Floresta negra 
Leite-creme 
Arroz doce 
Rabanadas com calda de açúcar e licor Beirão  
Salada de fruta

Suplemento bu�et de sobremesas

€7,50 por pessoa 

Suplemento bu�et de sobremesas 

e tábua de queijos nacionais e internacionais

€10,00 por pessoa

Suplemento peixe/carne

€15,00 por pessoa

Selecção obrigatória de um menu comum para 
todos os convidados 
(1 Entrada, 1 Prato principal, 1 Sobremesas)

Bebidas não incluídas

Preço com IVA incluído à taxa legal em vigor 



MENU DE
NATAL’19

Suplemento
de Bebidas

OPÇÃO I

€5,00 por pessoa

Sumo de laranja

Vinho branco e tinto – Herdade da Barrosinha

OPÇÃO II

€7,00 por pessoa

Refrigerantes

Cerveja

Sumo de laranja

 PALÁCIO DO GOVERNADOR * * * * *

RESERVAS & INFORMAÇÕES:
T: (+351) 212 467 800

E: margarida.costa@nauhotels.com
Rua Bartolomeu Dias, 117, 1400-030 Lisboa, Portugall

OPÇÃO III

€11,00 por pessoa

Refrigerantes

Cerveja

Sumo de laranja

Vinho branco e tinto – Monte da Ravasqueira, Douro

OPÇÃO IV

€14,50 por pessoa

Refrigerantes

Cerveja

Sumo de laranja

Vinho branco e tinto – Terras do Grifo, Douro

Preço com IVA incluído à taxa legal em vigor 


