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 NO RESTAURANTE MAGMA
20:30h - 23:30h
Menu Especial com 5 momentos
Seleção de bebidas

CELEBRAÇÃO DO ANO NOVO
23:30pm
Desfrute do fogo de artifício da cidade a partir do ponto mais alto
do nosso Hotel, o nosso Mirante Rooftop Bar!
Celebre a entrada em 2023 com espumante e passas.

BAR ABERTO
00am - 02:00am
Prolongue a celebração ao som do nosso DJ
Bar aberto com seleção de bebidas
Ceia

105€ por pessoa
Suplemento de 30€ por pessoa para bar aberto e ceia
Condições especiais para crianças e adolescentes:
- até 5 anos de idade - grátis
- dos 6 anos aos 12 anos - 30€ com programa do Kid´s Club
Se jantar no restaurante Magma (13-18 anos) 45€

Passagem de ano
MENU ESPECIAL
AMOUSE BOUCHE
Muxama de atum, gel de limão e maionese de funcho
Bolas de morcela e ananás, pimenta da terra e massa sovada
Tempura de mini legumes numa horta vegan

ENTRADA FRIA
O falso polvo avinagrado com pimentos, caviar e
presunto de bolota crocante

ENTRADA QUENTE
Fagottino de lagosta, pak choi e queijo fresco da ilha
com espuma de bisque e maria luiza

PEIXE
Peixe dos Açores, cremoso e fritura de inhame,
sucos de carne à regional com camarão

CARNE
Vitela branca, abóbora, mil folhas de batata, cogumelos
e crumble de couve e cebola

SOBREMESA
Semi esfera de mascarpone recheada com café e chocolate

PETIT FOURS E CAFÉ

105€
Inclui bebidas selecionadas (vinho branco e tinto, cerveja, refrigerantes,
sumos,
água, café e chá)

Passagem de ano
MENU VEGETARIANO
AMOUSE BOUCHE
Cenoura curada fumada, gel de limão e maionese de funcho
Bolas negras, pimenta da terra e massa sovada Tempura de mini legumes
numa horta vegan

ENTRADA FRIA
Ceviche de cogumelos, caviar e caldo de legumes

ENTRADA QUENTE
Fagottino de legumes, pak choi e tofu marinado
com espuma soja e maria luiza

PRATOS PRINCIPAIS
Soja marinada, cremoso e fritura de inhame e molho regional

&
Seitan grelhado no carvão, abóbora, mil folhas de batata, cogumelos e
crumble de couve e cebola

SOBREMESA
Semi esfera de baunilha recheada com café e chocolate

PETIT FOURS E CAFÉ

105€

Inclui bebidas selecionadas
(vinho branco e tinto, cerveja, refrigerantes, sumos, água, café e chá)

