
Menus de grupo 
Válido para grupos a partir de 10 pessoas 



feelviana — hotelaria lda 
nipc 513348026   t+351 258 330 330 

rua brás de abreu soares no222 
4935-159 praia do cabedelo — viana do castelo 

www.hotelfeelviana.com  
info@hotelfeelviana.com  

 

Simples 

 

Entrada 

(Selecione uma só opção para todo o grupo) 

Creme de abóbora manteiga assada em caldo de marisco com pimenta Cayenne e azeite de coentros 

Carpaccio de bacalhau com pimentos confitados 

Sopa de cebola com tosta de queijo Gruyère 

**** 

Prato Principal 
(Selecione uma só opção para todo o grupo) 

PEIXE 

Bacalhau em crosta de alheira, crumble com broa de milho em cama de esmagada de batata e esparregado de grelos 

Salmão assado no forno com funcho, puré de batata com espinafres, salada de rebentos e ervas finas 

(salsa e coentros) decorado com limão desidratado 

E / OU 
CARNE 

Cordon bleu de peru acompanhado de arroz “à grega” 

Folhado de novilho e queijo brie com puré de batata agria e legumes marinados com redução de Porto 

Capão recheado com legumes estufados, dauphinoise de batata e ratatouille de legumes  

Coxa de pato confitada com laranja, arroz de frutos secos e cogumelos frescos salteados  

* 

Menu infantil 
Panadinhos de Frango OU Esparguete à Bolonhesa 

**** 

Sobremesa 
Pannacota com curd de laranja e gelado  

**** 

Bebidas 
Vinho Branco e Tinto – Sugestão da Casa (uma garrafa de vinho por duas pessoas) 

Água Mineral, Refrigerantes e Café 

 
 

PVP: Adulto = 30,00€ por pessoa | Criança dos 04 aos 12 anos = 50% | Criança dos 0 aos 03 anos = Gratuito 

(Valor para dois pratos principais = acresce 10,00€ por pessoa) 

IVA incluído à taxa em vigor 

http://www.hotelfeelviana.com/
mailto:info@hotelfeelviana.com


feelviana — hotelaria lda 
nipc 513348026   t+351 258 330 330 

rua brás de abreu soares no222 
4935-159 praia do cabedelo — viana do castelo 

www.hotelfeelviana.com  
info@hotelfeelviana.com  

 

Tradicional 
 

Entrada 

(Selecione uma só opção para todo o grupo) 

Folhado de alheira de caça com molho sweet chili 

Crocante de queijo de cabra com compota de abóbora 

Aveludado de couve-flor com alcaparras 

**** 

Prato Principal 
(Selecione uma só opção para todo o grupo) 

PEIXE 

Lombo de bacalhau com cebolada de pimentos e batata duchesse 

Lombo de pescada gratinada com gambas 

E / OU 
CARNE 

Escalopes de novilho em manteiga de vinho tinto com batata galette 

Javali estufado com castanhas, maçã verde e batata assada 

* 

Menu infantil 
Panadinhos de Frango OU Esparguete à Bolonhesa 

**** 

Sobremesa 
Crepe de leite creme com gelado 

**** 

Bebidas 
Vinho Branco e Tinto – Sugestão da Casa (uma garrafa de vinho por duas pessoas) 

Água Mineral, Refrigerantes e Café 

 

 

PVP: Adulto = 38,00€ por pessoa | Criança dos 04 aos 12 anos = 50% | Criança dos 0 aos 03 anos = Gratuito 

(Valor para dois pratos principais = acresce 10,00€ por pessoa) 

IVA incluído à taxa em vigor 

  

http://www.hotelfeelviana.com/
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Memorável 
 

Entrada 

(Selecione uma só opção para todo o grupo) 

Sauté de cogumelos e gambas 

Spring rolls de camarão com cremoso de queijo 

**** 

Prato Principal 
(Selecione uma só opção para todo o grupo) 

PEIXE 

Lombo de robalo com migas de sapateira 

Polvo assado no forno com batata portuguesa e esparregado de espinafres 

E / OU 
CARNE 

Tornedó em molho de Vinho da Madeira com batata gratinada 

Lombinho de porco Bísaro com migas de feijão 

* 

Menu infantil 
Panadinhos de Frango OU Esparguete à Bolonhesa 

**** 

Sobremesa 
Bolo FeelViana 

**** 

Bebidas 
Vinho Branco e Tinto – Sugestão da Casa (uma garrafa de vinho por duas pessoas) 

Água Mineral, Refrigerantes e Café 

 

 

 

PVP: Adulto = 45,00€ por pessoa | Criança dos 04 aos 12 anos = 50% | Criança dos 0 aos 03 anos = Gratuito 

(Valor para dois pratos principais = acresce 10,00€ por pessoa) 

IVA incluído à taxa em vigor 

 

http://www.hotelfeelviana.com/
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