PROGRAMA
PASSAGEM DE ANO 22-23
SENHORA DA ROSA
COCKTAIL
19:30h - 20:30h
Receção de boas-vindas com música ao vivo
Seleção de bebidas e canapés

JANTAR
20:30h - 23:30h
Jantar Buffet
Seleção de bebidas

CELEBRAÇÃO DO ANO NOVO
23:30pm
Desfrute dos fogos de artifício da cidade desde o ponto mais alto
até quatro hotéis, o nosso Mirante Rooftop Bar!
Celebre a entrada em 2023 com espumante e passas

BAR ABERTO
00:00h - 2:00h
Prolongue a celebração ao som do nosso DJ
Bar aberto com seleção de bebidas
Ceia

75 € por pessoa
Suplemento de 30€ por pessoa para bar aberto e ceia

passagem de ano
BUFFET
FRIOS
Saladas verdes & roxas
Azeites e vinagres Portugueses
Salada de polvo com pimentos
Salada Caprese Açoreana
Cenoura avinagrada com alho e
coentros
Taboulet Libanês em quinoa real

Antipasti variados com queijo da ilha
Peixinhos de bacalhau
Camarão cozido, limão e molho cocktail
Charcutaria Portuguesa
Mesa de queijos Regionais e Nacionais
Pães tradicionais

PRATOS QUENTES
Creme de abóbora com cardamomo e pevides de abóbora
Peixe dos Açores, espinafres e duxelle de cogumelos com molho de caril amarelo
Vazia Black Angus ao estilo regional
Arroz de açafroa
Gratinado de batata tradicional com tomilho
Legumes salteados com alho e ervas
Recheio de pão em migas com chouriço e azeitona

COMIDA "AO VIVO"

EM ESTAÇÃO

Pica pau de porco, batata cabelo de anjo e pickles caseiros
Risotto de cogumelos com salsa frita

SOBREMESAS
Mousse de maracujá e bolacha spéculos
Arroz doce com canela
Tarte de limão merengada
Farófias com ragout de frutos vermelhos e creme de baunilha
Sonhos com limão e xarope de vinho do Porto
'Coscorões"
Panacota de ananás e crumble de amêndoa
Brunesa de frutas

75€

passagem de ano
KIDS
Creme de abóbora
Salteado de frango, natas e molho de carne com arroz basmati
Mini almondêgas com molho de tomate
Brownie com gelado de baunilha
Uvas com raspa de lima
Bolachas Natalícias
(Bebidas incluídas)

Condições especiais para crianças e adolescentes:
- até 5 anos de idade - grátis
- dos 6 anos aos 12 anos - 30€
-45€ se jantarem no restaurante Magma (13-18anos)
-35€ se jantarem no Buffet (13-18 anos)

Os mais pequenos terão acesso ao programa Kid's Club

