GRANDE NOITE DE REVELLION EM TANGO PORTEÑO
31 DE DEZEMBRO DE 2018
Esperamos vocês para despedir
o ano juntos
Convida você para viver uma noite inesquecível…
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 Bianchi Estrella Extra Brut
Aguas, refrigerantes, cervejas
22:30hs Show de Tango
23:30hs Preparativos para receber o ano novo
00:00 hs Brinde, Festa com Dj, 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.

Reservas somente com pre-pago

NOITE DE REVEILLON 2018

RECEPÇAO
Mini bruschetas de vegetais com redução de molho de soja com bolinhas de mussarela, tomate seco e
manjericão crocante
Bruschetta de presunto cru, rúcula e tomate marinado
Mini- Pastéis cortados com faca.
Mini- Pasteis de presunto e queijo mussarela.
Trouxinhas de espinafre e queijo parmesão

JANTAR DE GALA
ENTRADA
Flores de presunto de parma, pérolas de mozzarella, tomates Cherry confitados e "bouquet" de
folhas de horta com molho de tomate e vinagrete cítrico.
PRINCIPAIS
Clássico Medalhao de Filé mignon assado com molho Malbec, mil folhas de batatas com Alecrim e
espetinho de vegetais.
*
Duo de raviolis recheios com Zuca e queijo de cabra
no molho de creme de erva aromáticas
Com fios tomates frescos e gotas de vinagre aceto

SOBREMESA
Degustação de típicas sobremesas portenhas…
Pudim caseiro com doce de leite, trilogía de queijos e doces, sorvete de doce de leite sobre crocante de
cacao e laranjas.
Café, Chás e massas finas

MESA DOCE
Crocante de amêndoas, compotas, Panetone
Pudim, Panetone Madrilenho
Frutas secas
Chocolates e bombons

CAKES
Bolo de limão, de morango, e mil-folhas
Mousse de chocolate
Cheese cake
Maçã
Rogel
Bolo Brownie
Espelhos de frutas frescas
Sorvetes sortidos
Variedade de molhos
Taças coloridas de mousse
Brochete de frutas com cobertura de chocolate

