Réveillon
Bebida de boas vindas
Vinho Espumante MM

P

2018-2019

Programa
30 de dezembro 2018

Entrada
Camarão cozido
Creme de espargos com crocante de alho francês e presunto
Vinho Quinta do Crasto Branco (Douro)

18:00h
Prova de queijos e vinhos
31 de dezembro 2018

Peixe
Trouxa de polvo e batata doce assada com salada verde
Vinho Quinta do Crasto Branco (Douro)

19:00h
Bebida de Boas Vindas

Carne
Carré de borrego com crosta de ervas, batata duchesse e bouquet de legumes da
nossa horta
Vinho Quinta do Francês Syrah Tinto (Algarve)

Sobremesa

20:00h
Jantar no Restaurante

Mousse de chocolate com pistachio e merengue crocante

À meia noite
Passas e Espumante

00:00h
Passas e Espumante

Outras Bebidas:
Refrigerantes, cerveja, café, chá e água

00:10h
Bar aberto com música
ao vivo com Renato Serra

01:00 Ceia
Variedade de sobremesas
Caldo verde
Tábua de queijos
Pão com chouriço
Refrigerantes, Cerveja, Vinho
branco e tinto

Bar aberto com música ao vivo
Cerveja, gin, vodka e whisky novo
Refrigerantes

1 de janeiro - 10:30 às 16:00
Brunch
Cereais
Variedade de Compotas regionais
Ovos
Bacon
Variedade de pão
Charcutaria regional
Tábua de Queijos
Salgadinhos
Variedade de saladas
Sopa do dia
Prato de carne
Prato de peixe
Buffet de sobremesas e frutas
(bebidas não incluídas)

01:00h
Ceia
01 de janeiro 2019

10:30h às 16:00h
Brunch
Tel. (+351) 281 971 500
reservas@hotelquintadomarco.com

Preços

Desde 215€ por pessoa

Preço inclui: 2 noites de alojam ento + festa de fim de ano + prov a de queijos e v inhos +
bebida de boas-vindas + ceia + brunch

19:30h

Bebida de Boas Vindas no bar

Programa Réveillon – Preço por tipologia
Quarto Duplo (2pax)
Quarto Triplo (3pax) Quarto Familiar (4pax)
20:00
430€
645€
860€
Jantar no Restaurante

00:00 Crianças
• Dos 0 aos 2 anos: grátis
Passas e Espumante
• Dos 3 aos 6 anos: 50€
• Dos 7 aos 12€: -50% do valor de adulto
02:00
Ceia

Política de pagamento
Bar aberto•com
o DJ Hughde
Xdupe
Pagamento
50% do valor total no ato da reserva

11:20

• Pagamento do restante valor a ser efetuado até dia 20 de dezembro
2018
• Suplemento individual: 90€

Brunch
Política de cancelamento
• Cancelamentos efetuados até dia 20 de dezembro – devolução de
50% do valor total da reserva
• Cancelamentos após o dia 20 de dezembro – valor pago já não
reembolsado
• Não comparência: pagamento total não reembolsado
Condições gerais
• Late check-out
• Valor não aplicável a outros programas ou ofertas especiais
• O programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio

Reservas

Tel. +351 281 971 500
E-mail: reservas@hotelquintadomarco.com

