
35€ por pessoa com suplemento de bebidas incluido

BUFFET INGLÊS

Saladas simples

Alface crocante mista, tomate, pepino, pimento, 

beterraba, milho, cenoura, cebola

Molhos e condimentos

Cenouras e azeitonas marinadas 

Cornichos 

Pão de alho 

Pickles 

Molho vinagrete

Molho pita

Molho iogurte

Molho piripiri

Molho BBQ

Pratos principais

Bochechas de porco estufadas à inglesa 

Entrecosto caramelizado com molho barbecue 

Filete de bacalhau frito em massa de cerveja

Batata frita

Puré de batata com alho francês

Couve roxa estufada 

Sobremesas

Crumble de maçã

Tarte de frutas

Tarte de amêndoa

Bolo de chocolate

Fruta laminada

Compostas

Salada de ervilhas com bacon e milho

Salada waldorf  

Salada de camarão com papaia e molho cocktail 

Salada de batata à inglesa

Salada ceaser com frango panado 

Roast beef com espargos verdes

Fritos

Camarão panado com tártaro

Almôndegas com molho picante

Mini quiche com espinafres e bacon



35€ por pessoa

BUFFET BBQ

Saladas simples

Alface crocante mista, tomate, pepino, pimento, 

beterraba, milho

Molhos e condimentos

Cenouras e azeitonas marinadas

Cornichos

Pão de alho

Pickles

Molho vinagrete

Molho pita

Molho iogurte

Molho piripiri

Molho BBQ

Da grelha

Frango grelhado

Entrecosto 

Salsichas

Costeletas de borrego

Picanha

Lombo de perca com molho de lima

Sobremesas

Bolo de chocolate

Tarte de maçã

Tarte de amêndoa

Pastéis de nata

Tiramisu

Fruta laminada

Compostas

Salada de batata com salsicha

Salada montanheira

Melão com presunto

Camarão cozido com água do mar

Salada de repolho com maionese e Frutos secos

Tomate e mozarella 

Sopa

Creme de tomate com pão de alho

Guarnições

Batata assada

Batata frita

Arroz

Feijão preto

Farofa

Legumes salteados



38€ por pessoa

BUFFET PORTUGUÊS

Entradas

Saladas simples

Pratos quentes

Cachaço de porco assado com maçã

Arroz de pato com bacon e chouriço

Bacalhau à lagareiro

Arroz de coentros

Batata no forno à padeiro

Legumes grelhado com tomilho fresco

Sobremesas

Pastéis de natas

Bolo de alfarroba

Salada de frutas da época

Tarte de amêndoas

Torta de laranja do Algarve

Tábua de queijos regionais 

Compostas

Salada de bacalhau com grão e pimentos assados

Salada de polvo algarvia

Salada de feijão verde com atum e salsa.

Salada de favas com chouriço e hortelã

Sopa

Caldo verde com chouriçoCharcutaria diversas

Cavalas fritas com molho de escabeche

Queijo fresco com mel e figos

Azeitonas marinadas com alho e limão

Alface crocante mista, tomate, pepino, pimento, 

beterraba, milho



42,50€ por pessoa

BUFFET ALGARVIO

Entradas

Saladas simples e compostas 

Salada Algarvia com orégão e azeite 

Salada de cenoura com coentros e alho 

Salada de polvo com azeitonas e pimentos 

Salada de massa com argolas de lulas, 
tomate e ervas aromáticas 

Filete de sardinhas  de escabeche

Carapaus alimados 

Presunto de Monchique com melão 

Camarão cozido em água do mar 

Pão de alho 

Molhos e condimentos 

Da grelha, da plancha 
e da cataplana

Sobremesas

Selecção de doces do nosso pasteleiro 

Torta de laranja algarvia 

Bolo de alfarroba 

Bolo de amêndoa 

Pudim de ovos 

Frutas frescas laminadas 

Sopa

Sopa de peixe

Frango a moda da Guia com molho piripiri 

Carne de porco com amêijoas da Ria Formosa 

Polvo à lagareiro 

A tradicional Cataplana de peixe e marisco 

Batatas novas assadas com alho e tomilho 

Arroz com aroma de laranja 

Ervilhas à Portimonense com ovos 



5€ por pessoa

MENUS

Suplemento de bebidas I

Selecção Pestana de vinho branco e tinto

Cerveja nacional (beer drive)

Refrigerantes

Água 

Café

10€ por pessoa

Suplemento de bebidas III

Vinho branco Planalto

Vinho tinto Esteva

Cerveja nacional (beer drive)

Refrigerantes

Sumo de Laranja

Água 

Café

15€ por pessoa

Suplemento de bebidas II

Vinho branco Fiuza Chardonnay

Vinho tinto Esporão

Cerveja nacional

Refrigerantes

Sumo de Laranja

Água 

Café

Serviço em buffet para mínimo de 35 pax. Numero pax e horário a serem confirmados com 96 horas de antecedência
Sem decoração nem AV incluídos. Animação não incluída. Animação própria esta sujeita a pagamento de licença a SPA
Só e permitida trazer ou levar comida/bebida com autorização do responsável. Preços sujeitos a alteração.


