GRANDE NOITE DE REVELLION EM TANGO PORTEÑO
31 DE DEZEMBRO DE 2021
Esperamos vocês para despedir
o ano juntos
Convida você para viver uma noite inesquecível…

Preço por pessoa: USD 250.Preço especial para compra online: USD 210.- por
pessoa
Programa da noite:
20:00hs. Transporte desde os diferentes hotéis até nossas instalações
20:30hs. Recepção
21:00hs. Jantar (Entrada, Prato principal, Sobremessa)
Bebidas
Vinhos DV Catena Cabernet Malbec, DV Catena Chardonnay Chardonnay
Champanha
Aguas, refrigerantes, cervejas
22:30hs Show de Tango
23:30hs Preparativos para receber o ano novo
00:00 hs Brinde. Mesa de doces com bebidas inclusas
Traslados de volta à sua disposição a partir da 01:00hs (cada 30 minutos)
Crianças de 0 até 3 anos cortesía
Crianças de 4 até 12 anos, 50% de desconto.
A taxa detalhada é por pessoa. Expresso em dolares estadounidenses e inclui IVA
Reservas somente com pre-pago

MENU NOITE REVEILLON
RECEPÇÃO (na mesa)
Ceviche de Camarões com mousse de abacate
Voulevant de roquefort e nozes
Mini tortilla espanhola
Tarteletas com mousse de salmão rosado
Espetinhos Caprese
Mini salada Caesar
Clássicas empanadas de carne "cortada a cuchillo" con azeitonas verdes

ENTRADA
Rondelli de presunto cru com mozzarella de búfala, tomates confits e bouquet de folhas da horta.

PRINCIPAL
Clássico Ojo de Bife assado com molho Malbec, sobre batatas rissollées e cebolas assadas

SOBREMESA
Degustação de sobremesas clássicas portenhas: Clássico flan com doce de leite, sorvete de doce de leite
sobre biscuit de chocolate e laranja e queijo com doce de batata

BEBIDAS
Água – Refrigerante – Cerveja
DV Catena Cabernet Malbec – DV Catena Chardonnay
Espumante

PARA O BRINDE
Panettone – Turrones – Lentilhas de chocolate – Amendoim com chocolate
Variedade de Frutas Secos

MESA DOCE
Brochette de Frutas da estação
Mousse tricolor
Mousse de frutas vermelhas
Shots chocotorta
Espetinhos de Romeu Julieta
Brownie de chocolate e nozes com doce de leite e merengue
Tarta de morango
Bavaroise de maracujá
Apple crumble
Lemond Curd
Tiramissú
Milfolhas
Coco e Doce de leite
Selva Negra
Tradicional Pudim de pão com uvas passa, doce de leite e creme.

