
Bebida de Boas Vindas
Cocktail e aperitivo do Chef

Entrada
Pão, Azeitonas, Cenoura à Algarvia e Trilogia de Manteigas
Creme Aveludado de Legumes

Prato Principal

Peixe
Bacalhau Gratinado acompanhado com Espinafres e Salada
Verde  

OU

Carne 
Lombinho de Porco no forno com Molho de Vinho do Porto e
Castanhas acompanhado com Gratinado de Batata e
Mozarela

Sobremesa
Degustação de Doces Natalícios

Bebidas da nossa seleção e café

Menu Natal 
Almoços / Jantares 

Válido para almoços e jantares de natal.
Pré reserva obrigatória com 48 horas de antecedência. 

Menu disponível de 22/11/2022 a 23/12/2022

€30,00 por pessoa

Hotel Rural Brícia Du Mar - Vale da Areia s/n 8400 - 275 Ferragudo
www.briciadumar.com | T: 282 144 250 | Email: hotel@briciadumar.com



Bebidas Incluídas: água, soft drinks, imperial, vinho da
casa (até ao máximo de 1/2 garrafa por pessoa). O
serviço de bebidas finaliza com a sobremesa.

Preços válidos até 23 de Dezembro 2022. 

O número de pessoas deverá ser informado no ato da
reserva e efetuado o pagamento de 40% para garantia
e confirmação da mesma.

O número final de participantes e os restantes 60% do
valor total da reserva deverá ser garantido até ao
máximo 3 dias úteis antes da data do evento. Esse será
o número final para efeitos de faturação e respetivo
pagamento.

Não deverão entrar no Hotel quaisquer alimentos
trazidos pelos organizadores ou seus convidados.

 

Condições 

Hotel Rural Brícia Du Mar - Vale da Areia s/n 8400 - 275 Ferragudo
www.briciadumar.com | T: 282 144 250 | Email: hotel@briciadumar.com



Bebida de Boas Vindas
Cocktail e aperitivo do Chef

Entradas
Pão, Azeitonas, Cenoura à Algarvia e Trilogia de Manteigas

Creme Aveludado de Legumes

Mini Trochas de Massa Folhada com Queijo de Cabra, Mel e Nozes

Prato Principal

Peixe
Bacalhau Gratinado acompanhado com Espinafres e Salada Verde 

Carne 
Lombinho de Porco no forno com Molho de Vinho do Porto e
Castanhas acompanhado com Gratinado de Batata e Mozarela

Sobremesa
Degustação de Doces Natalícios

Bebidas da nossa seleção e café

Menu Natal 
Almoços / Jantares 

Válido para almoços e jantares de natal.
Pré reserva obrigatória com 48 horas de antecedência. 

Menu disponível de 22/11/2022 a 23/12/2022

€45,00 por pessoa

Hotel Rural Brícia Du Mar - Vale da Areia s/n 8400 - 275 Ferragudo
www.briciadumar.com | T: 282 144 250 | Email: hotel@briciadumar.com



Bebidas Incluídas: água, soft drinks, imperial, vinho da
casa (até ao máximo de 1/2 garrafa por pessoa). O
serviço de bebidas finaliza com a sobremesa.

Preços válidos até 23 de Dezembro 2022. 

O número de pessoas deverá ser informado no ato da
reserva e efetuado o pagamento de 40% para garantia
e confirmação da mesma.

O número final de participantes e os restantes 60% do
valor total da reserva deverá ser garantido até ao
máximo 3 dias úteis antes da data do evento. Esse será
o número final para efeitos de faturação e respetivo
pagamento.

Não deverão entrar no Hotel quaisquer alimentos
trazidos pelos organizadores ou seus convidados.

 

Condições 

Hotel Rural Brícia Du Mar - Vale da Areia s/n 8400 - 275 Ferragudo
www.briciadumar.com | T: 282 144 250 | Email: hotel@briciadumar.com


