
CELEBRAÇÕES
EM FAMÍLIA
BATIZADOS | COMUNHÕES |
CRISMAS e muito mais...

 
 

Para mais informações:
    • melanie.nabney@pestana.com
    • 282 400 900 
 

SEADECK
PESTANA ALVOR SOUTH BEACH

COUVERT
Saladinha de ovas, azeite aromatiza, 
manteigas e ceto de pão. 

ENTRADA
Salada LB - Mescla de alfaces, manga, 
maçã verde, nozes, amêndoa, pinhão, 
queijo da ilha e vinagrete de manga e 
hortelã. 

Ou,

Folhado de cogumelos do bosque com 
infusão de azeite de tomilho, com 
chutney de maçã e cebola roxa.

PRATO PRINCIPAL
Bacalhau em crosta de ervas com 
camarão salteado em alho sobre 
esmagado de batata e mescla de 
legumes salteados e azeite de coentros

Ou,

Costeletas de borrego com espetada 
de batata rosti e esparregado de 
espinafres, tomate de cereja confitado

SOBREMESA
Aletria regional polvilhada com canela

Ou,

Mousse de chocolate com crocante de 
amêndoa

SUL
PESTANA ALVOR PRAIA

PETISCOS NA MESA
Presunto de 9 meses de cura / rissóis 
de camarão / recheio de sapateira 
com tostinhas / empadas cremosas 
de galinhas

ENTRADA SERVIDA À ESCOLHA
Salada de camarão com mousse de 
abacate, molho de citrinos e pão 
caseiro torrado

Ou,

Desfiado de leitão com maionese de 
pimenta preta, espuma de laranja e 
cominho, folhas verdes com rabanete

PRATO PRINCIPAL À ESCOLHA
Lombo de Bacalhau com Crosta de 
Alho em Cama de Espinafres e Batata 
a Murro

Ou,

Pernil de borrego no forno a lenha 
com arroz de açafrão e grelos com 
azeite de alho

SOBREMESA À ESCOLHA
Crepes recheados com banana, 
morangos flamejados, chantilly, 
molho de chocolate e gelado de 
iogurte e frutos silvestre

Ou,

Creme brulé de alfarroba, gelado de 
nozes e morango fresco •    Bolo não incluído.

• O menu escolhido será servido para 
todos os convidados.
•  Para 30 ou mais pessoas, criamos um 
buffet ao seu gosto e à inspiração do 
chefe.
•    Número de pessoas deverá ser confirmado 
até 4 dias de antecedência. Número para 
efeitos de facturação. 
•    Menu de 3 pratos e bebidas incluídas.
•    Preço: 40€ por pessoa.


