
MENUS
NATAL 2022

Serv iço Buffet

25,00€

Serv iço à Mesa

30,00€

Avenida Capitão Gaspar de Castro, 4900-462 Viana do Castelo, Portugal 
T. (+351) 258 802 000 | reservas@axisviana.com 
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25,00€
Por Pessoa* 

Composição
Buffet de entradas
1 Sopa
1 Prato de peixe
1 Prato de carne
Buffet de sobremesas

Entradas
Saladas simples e compostas
Grão com bacalhau
Feijão frade com atum
Mini bolinhos de bacalhau | Mini rissóis | Mini croquetes | Mini chamuças
Bola de carne
Quiches variadas
Charcutaria

Sopas
Creme de legumes 
Creme de marisco 
Canja de galinha

Peixes
Peixe espada preto
Salmão grelhado em cama de legumes
Bacalhau com natas
Bacalhau à Axis
Supremos de pescada com molho de marisco

Carnes
Tornedó de porco preto com ananás
Arroz de pato à antiga
Lombo assado no forno
Vitela assada no forno

Sobremesas
Doces natalícios
Pão de ló húmido
Sonhos com pinhões em calda de canela
Rabanadas com molho de Vinho do Porto 
Frutos secos

Bebidas
Vinho branco e tinto Tavedo & Terras d’ Ervideira
Cerveja
Refrigerantes
Sumos
Águas 
Café

SERVIÇO
BUFFET

*para um mínimo de 15 pessoas



30,00€
Por Pessoa* 

Composição
1 Entrada
1 Sopa
1 Prato de peixe
1 Prato de carne
1 Sobremesa

Entradas
Alheira com ovo
Espargos com bacon
Legumes salteados
Crepe de marisco 

Sopas
Creme de legumes
Creme de marisco 
Canja de galinha

Peixes
Bacalhau à Braga
Bacalhau com crosta de broa
Filetes de pescada com molho de marisco

Carnes
Naco de vitela grelhado com batata a murro
Vitela assada no forno
Peito de frango em redução de laranja
Lombelo de porco preto em molho de alho

Sobremesas
Crepe gelado com chocolate
Bolo de chocolate
Quindim de coco
Brigadeiro
Pudim de ovos
Rabanadas

Bebidas
Vinho branco e tinto Tavedo & Terras d’ Ervideira
Cerveja
Refrigerantes
Sumos
Águas 
Café

SERVIÇO
À MESA

*para um mínimo de 15 pessoas



Pagamento de 30% do valor total no ato da reserva (não reembolsável).
O valor remanescente deverá ser liquidado no final do serviço.
Cancelamentos gratuitos só serão permitidos até 72 horas antes do início do evento.
Em caso de cancelamento após as 72 horas, será cobrada a totalidade do número de pessoas contratado.

INFORMAÇÕES
GERAIS


