
Aveludado de castanhas com crocante de presunto e azeite de trufa

Creme de brócolos e camarão
Carpaccio de novilho com rúcula, azeite trufa e parmesão

Folhado de queijo chevre com compota de tomate e frutos secos
Entradas

24 Dezembro

24 Dezembro

25 Dezembro

26 Dezembro

JANTAR VÉSPERA DE NATAL

ALMOÇO NATAL

BOXING DAY

18 :30

12 :30

13 :00

25 Dezembro

Lombo de bacalhau confit, creme de grão, azeitonas, beterrabas e legumes baby

Gravlax de salmão em aneto com ovo codorniz em sour cream, alcaparras e ovos de salmão

Peixe

Bacalhau com natas crocante, puré de abobora e agrião
Risoto de limão com vieiras e azeite coentros

Robalo no sautée com espinafres, chalotas, tomate cherry e tagliatelle

Carne

Carré de borrego com crosta de ervas, batata gratinada, ratatouille e cenouras caramelizadas
Peito de peru recheado com ameixas acompanhado de salteado lombardo e puré de castanhas

Vazia de novilho com gnocchi de batata e molho vinho porto

Vegetariano

Gnocchis de batata com espinafres e molho cremoso de limão
Estufado de legumes com salteado de couve e abobora

Risotto de beterraba com variação de beterrabas

Sobremesa

Pudim de pão e fruto secos
Torta de amêndoa com ovos moles

Arroz doce

*Set Menu de 3 pratos

Pudim demel e praliné de avelãs e merengue crocante de lima

Lombo de veado com aromas de tomilho, cogumelos, abobora, ervilhas e molho de frutos vermelhos

PROGRAMA
DE NATAL

18 :30 JANTAR VÉSPERA DE NATAL

12 :30 ALMOÇO NATAL

Termos e Cond ições :

Sujeito a reserva prévia e disponibilidade. Bebidas
não incluídas. Condições para crianças (refeições):
0-4 anos: grátis | 5-12anos: 50% de desconto. Todos
os impostos incluídos. Um depósito não reembolsável
de 10% do valor total será cobrado no momento da
reserva. O preço apresentado é por pessoa.

INFORMAÇÕES E RESERVAS

Email: reservations@wyndhamgrandalgarve.com

Telf :+351 289 000 380

Avenida André Jordan, nº39, 8135-024 Almancil


