
NATAL
MENU 

NATAL

Disponível para recolha ou 
entrega de 18 a 24 de Dezembro 
com 48h pré-encomenda última 
entrega/recolha na loja até ás 

18h do dia 24.



NATAL
Entradas  

Filet de salmão gravlax servido com molho de mostarda , mel e endro,  
créme fraiche e blinis caseiros.  

500g………………. 12.50€           
1kg………………… 25.00€ 

Parfait de Fígado de galinha e foie gras com geleia de vinho do  
Porto branco servido com chutney de maçã e brioche caseiro. 

Serve 8/10 pessoas………….30.00€ 

"Fruit de Mer" à Chefologia  
1 lavagante cozido, 1 sapateira recheada, 1 cocktail de lagosta e  

camarão, 15 un. Camarão cozido 20/30, 10 ostras, molho  
"mignonette" e limão, 10 un. mexilhão da Nova Zelândia com  

vinagrete de pimentos, Molho cocktail, Maionese de alho e açafrão,  
Tostas de azeite e flor de sal 
com ostras…….…..95.00€        
sem ostras…………82.50€ 

Tábua de petiscos 
5 bolinhos de bacalhau com  molho aïoli, 5 Arancini de cogumelos  

selvagens com maionese de trufa preta, 5 Camarão em tempura com  
molho de sriracha e mel, 200g salada de polvo, 200g salada de  

orelha de porco 
30.00€



NATAL

Pratos Peixe  

Salmão "Coulibiac" servido com batata nova e cebolinho, bimi,  
molho aveludado de peixe (Pronto a ir ao forno),  

min. 4 pessoas…………9.00€ p/p        

Bacalhau espiritual com sapateira e gambas, com salada aromática,  
incluí travessa de barro tradicional, (Pronto a ir ao forno) 

min. 4 pessoas…………10.00€ p/p 

Pratos Carne 

Bife Wellington, com batata fondant, espargos e demi- glace  
de vinho  do Porto, (pronto a ir ao forno) 

min 2 pessoas………14.00€ p/p 

Peito de peru recheado envolto em pancetta servido com batata  
cocotte e legumes assados no forno, couves de Bruxelas salteadas,  

demi glace de peru e vinho da Madeira, (produto cozinhado  
apenas requer aqueçimento) 

min 4 pessoas……….10.00€ p/p



NATAL

Sobremesas  

Tarte "tatin" de Maçã com caramelo salgado e  créme fraîche de 
baunilha 

Serve 10 pessoas…………30.00€        

Cheesecake no forno à Nova-Iorque com com frutos do bosque 
Serve 10 pessoas…………34.00€ 

Mississipi Mud Pie com macaroons e framboesa fresca 
Serve 10 pessoas…………36.00€ 

Caixa de trufas sortidas Chefologia  
(brigadeiro, dulche de leche e chocolate de leite e flor de sal) 

15 unidades…………10.00€ 


