Menus de Natal
2022

Menu de Natal Clássico
Entradas

Sobremesas*

Salada de rúcula, moelas confitadas, magret fumado e mousse de

Tronco de chocolate e pistachio

foie gras

Aletria com crocante de canela

Creme de castanha e erva doce, vieiras
Travesseiro de queijos de cabra com doce de abóbora, salada

Pratos principais

Bebidas Suplemento de Bebidas Clássico

Lombinho de porco preto com cognac e pimenta esmagada de

Vinho Branco - Paço de Teixeiró

batata com manteiga de anchova

Vinho Tinto - Quinta do Côtto

Bacalhau em crosta de broa, batata em espeto de alecrim,
espinafres
Peru recheado de farinheira, cassolette de batata com cogumelos
e castanhas
Notas: *pode ser substituída pelo buffet de sobremesas, acresce 12 € por pessoa.
Mínimo 12 pessoas
Duração máxima do serviço: 3h30
A composição dos menus e disponibilidade dos mesmos pode ser alterada/ suspensa sem aviso prévio.

Cerveja
Refrigerante
Água com e sem gás
Sumo de Laranja
Café
Chá
Selecione 1 entrada, 1 prato principal e 1 sobremesa por pessoa .

Preço por pessoa 63 € IVA incluído

Menu de Natal Oitavos
Entradas

Sobremesas*

Terrina de foie gras, doce de cebola e brioche

Creme de arroz doce, gelado de canela e sonho

Creme de boletus, castanhas assadas e presunto pata negra

Rabanada com gelado dos reis e maçã assada

Vol au vent de camarão e vieiras

Pratos principais

Bebidas Suplemento de Bebidas Clássico

Koulibiac de salmão, aveludado de coentros

Vinho Branco - Paço de Teixeiró

Tranche espessa de rosbife, molho de roquefort

Vinho Tinto - Quinta do Côtto
Cerveja
Refrigerante
Água com e sem gás
Sumo de Laranja
Café

Notas: *pode ser substituída pelo buffet de sobremesas, acresce 12 € por pessoa.
Mínimo 12 pessoas
Duração máxima do serviço: 3h30
A composição dos menus e disponibilidade dos mesmos pode ser alterada/ suspensa sem aviso prévio.

Chá
Selecione 1 entrada, 1 prato principal e 1 sobremesa por pessoa.

Preço por pessoa 73 € IVA incluído

Buffet de Sobremesas
Bolo-rainha
Sonhos
Arroz doce
Tronco de natal de chocolate
Rabanadas
Leite creme
Pão de ló com doce de ovo
Acresce 12 € por pessoa

Mínimo 12 pessoas
A composição dos menus e disponibilidade dos mesmos pode ser alterada/ suspensa sem aviso prévio.

Buffet de Natal Oitavos
Entradas

Sobremesas

Recheio de Sapateira, abacate e tosta melba

Rabanadas

Coração de alfaces, camarão, parmesão e molho de cocktail

Arroz doce

Iceberg, guanciale com salmão fumado, croutons e stilton

Sonhos

Ostras com molho de ponzu e ao natural

Tronco de Natal

Terrina de enchidos e queijos nacionais

Bolo-Rainha

Beterraba, endívias e requeijão de cabra com nozes e figos secos

Cremoso e Aveludado

Bebidas

Crème de alcachofras com trufa, croutons de brioche

Vinho Branco - Paço de Teixeiró
Vinho Tinto - Quinta do Côtto
Cerveja

Pratos Principais
Bacalhau assado, couve do cozido, morcela e jus de frango. Batata
assada fondante
Peru recheado de farinheira, cassolette de batata com cogumelos e

Refrigerante
Água com e sem gás
Sumo de Laranja
Café e mignardises

castanhas
Duração máxima do serviço: 4h

Preço por pessoa 90 € IVA incluído

Bar Aberto
Clássico

Premium

Vinho Branco - Paço de Teixeiró

Vinho Branco - SL Chardonay ou Paço de Teixeiró

Vinho Tinto - Quinta do Côtto

Vinho Tinto - Quinta do Côtto

Vermute Martini

Aguardente Velha

Porto Seco

Whisky 12 Anos

Whisky Novo Red Label

Vodka Premium

Rum Bacardi

Gin Premium

Gin Beefeater

Rum Bacardi 8 Anos

Vodka Stolichnaya

Licores Nacionais

Cerveja

Bebidas de Preenchimento Tónico

Água com e sem Gás

Espumante

Sumo de Laranja

Cerveja

Refrigerantes

Água com e sem Gás
Sumo de Laranja
Refrigerantes

1ª hora
2ª hora
Seguintes

€ / pessoa
20 €
15 €
10 €

1ª hora
2ª hora
Seguintes

€ / pessoa
30 €
20 €
15 €

Bolo-Rainha
Este Natal, o The Oitavos volta a ter para encomenda o seu BoloRainha, uma criação original do Chef Pasteleiro Joaquim Sousa.
Esta iguaria, que mais se assemelha a uma jóia da coroa, é
preparada com massa de bolo lêvedo, enriquecida com um
sortido de frutos secos e aromatizada com um cocktail de bebidas
licorosas e especiarias.

Preço preferenciais para grupos
Para mais informações contacte-nos através de takeout@theoitavos.com

