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20h00 – Abertura do espaço 

 

20h15 – Receção  

Aperitivos líquidos (serviço volante): Vinho do Porto tinto | Vermute tinto | Vinho Douro branco | Gin | 
Sumo de laranja | Coca-cola.  

20h30  

Aperitivos sólidos (serviço volante): Bolinhos bacalhau| almofadinhas de marisco |rissóis de carne | 

croquetes | folhado de linguiça| ameixa abraçada em bacon | folhado de legumes | espetadinhas de 

fruta | presunto laminado no momento c/broa de milho. 

 

21h30 – Jantar de Ano Novo 

Mesa das Iguarias frias (buffet): Salada três cores | salada waldorf | Salada de Tagliatelle com fruta e 

camarão  

 

Iguarias quentes (serviço à mesa):  

   Sopa  Creme à Moulin Rouge 

   Peixe  Bacalhau lascado em cama de grelos e gratinado de broa, batata a murro ao sal e azeite 

   Carne   Naco de Vitela com Batata assada, molho de cogumelos e legumes salteados 

 

 

Meda das Sobremesas (buffet) 

Torta de Laranja | Pudim | Bolo de Chocolate | Tarte de Coco | Tarte de Maçã | Tarte de Frutos Silvestres  

Tábua de Queijos  

Fruta laminada 

Bebidas  Vinho do Douro, branco e tinto | cerveja| sumos | coca-cola | café. 

(bebidas disponibilizadas durante toda a noite sem acréscimo ao preço do bilhete) 
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00h00 - Boas vindas a 2017 

Espumante a uvas passas para todos 

 

02h00 – Ceia de S. Silvestre  Bifanas |bola de carne | mini croissants | caldo verde e broa 

     Vinho branco e tinto| cerveja |sumos |  chocolate quente. 

 

Encerramento – Até os pés não aguentarem mais! 

 

 

Dress Code: Casual Chique 

 

Cartaz Artístico  

Magia para todos 

Burlesque, Grande Espetáculo protagonizado pela SóAnimarte    

Momento Infantil com Mascotes e modelagem de balões 

DJ com a melhor seleção musical  
   

 

 

 

Programa I:    Jantar de Ano Novo + espumante + uvas-passas + Ceia de S. Silvestre 

    Crianças dos 0 aos 5 anos – grátis / Crianças dos 6 aos 12 anos – 50% 
 

 

Transporte:    Apenas para Grupos. Transporte dentro das cidades do Porto e Gaia 

 

Reservas só com pagamento antecipado 

Reservas e Informações: 910 559 470 | comercial@happydiscover.pt 

 

    910 555 650 | booking@happydiscover.pt  
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