


Desde

por adulto
272€

2 NOITES
DE ALOJAMENTO
- Pequeno-almoço de dia 31  Dezembro
- Welcome drink   
- Jantar de Reveillon com música (DJ)   
- Champagne e passas à meia noite
- Ceia de Ano Novo   

Jantar 30 de dezembro
Almoço 31 de dezembro
Brunch 1 de Janeiro

Tratamentos de Bem-estar

OPCIONAIS

Tel. 232941740
geral@grandehoteldafelgueira.pt

INFORMAÇÕES E RESERVAS



WELCOME DRINK

| 19:30

PROGRAMA

JANTAR DE FIM DE ANO

| 20:30

CHAMPANHE E PASSAS

| 00:00

CEIA

| 00:30

Tel. 232941740
geral@grandehoteldafelgueira.pt

INFORMAÇÕES E RESERVAS

31 DE DEZEMBRO

19:30 Welcome Drink

Bolinha de alheira com mostarda com 
mel; Palmier de presunto e queijo com 
sementes de sésamo; Cogumelos 
recheados; Wraps de salmão fumado; 
Pastel de bacalhau do chefe; Mini rissóis 
de camarão; Queijo da Serra da Estrela 
com broa da região, tostas e doce de 
abóbora; Tiras crocantes com alecrim.

20:30 Jantar de Fim de Ano

Aveludado de espargos em pó de pata negra
Chamuça de pêra caramelizada com 
queijo chévre gratinado em taça de massa 
kadaif

Tranche de corvina selvagem com 
musseline de batata violeta e pack choi 
salteada
Mignon de vitela envolvida em folhado 
com duo de cogumelos selvagens e 
espargos verdes

Surpresa de leite creme crocante com 
gelado de caramelo
Fruta da época; Mousse de chocolate 
enformada com praliné; Bavaroise de noz; 
Pavlova com frutos vermelhos

Bebidas incluídas: Selecção de vinhos 
branco e tinto do Grande Hotel; Água 
natural purificada; Café; Jeropiga.

 Menu crianças 
(20:00h acompanhados pelos pais)

Folhadinhos de salsicha e croquetes
Creme de legumes

Carne
Hambúrguer de novilho com ovo 
estrelado e batatas fritas

Bolo de caramelo e fruta da época

Bebidas incluídas: Água natural 
purificada, sumo e Coca-cola.

Bebidas: selecção de vinhos branco e 
tinto do Grande Hotel; Martini; porto 
tónico; sumo de laranja; sumo de 
tomate temperado; Coca-cola.

00:00  Champanhe e Passas

00:30 Ceia de Novo Ano

Caldo verde com chouriço crocante; 
Preguinho em bolo do caco; Queijo da 
Serra da Estrela com broa, tostas e doce 
de abóbora; Bôla quente; Empadinhas; 
Croissant folhado recheado com natas e 
coulis de framboesa; Cornucópias 
recheadas; Quadradinhos de leite 
condensado.

Nota: menu sujeito a alteração de ingredientes sem aviso prévio



| JANTAR
30 DE DEZEMBRO

OPCIONAIS

31 DE DEZEMBRO

| ALMOÇO 

1 DE JANEIRO

| BRUNCH

Tel. 232941740
geral@grandehoteldafelgueira.pt

INFORMAÇÕES E RESERVAS

30 DE DEZEMBRO

| Jantar - das  20:00 ás 22:00

Couvert e amuse do Chefe
Sopa rica de peixe
Filete de Dourada com crosta de 
castanhas e risoto de espumante e 
camarão
ou
Folhado de cabrito com cogumelos 
salteados e puré de batata doce
Chamuça de figo com requeijão e gelado 
de noz
Fruta da época, queijo da Serra da Estrela
Café e água mineral purificada
Vinho e outras bebidas não incluídas.

MENU CRIANÇAS

Creme de abóbora
Filete de Dourada com arroz de 
cenoura
Bolo mousse de chocolate e fruta
Bebida incluída: água mineral 
purificada.

Preço por pessoa: 19€ 
Crianças dos 4 aos 12 - 14€

Nota: menu sujeito a alteração de ingredientes sem aviso prévio

| Almoço - das 12:00 ás 14:30

Creme de coentros
Polvo à lagareiro com batata a murro e 
grelos salteados
ou
Trouxa de sabores de cozido à portugue-
sa com arroz do mesmo e batata frita às 
rodelas
Manjar celeste
Torta de chocolate com coulis de 
framboesa
 Fruta da época, queijo da Serra da 
Estrela
 Café e água mineral purificada
 Vinho e outras bebidas não incluídas

MENU CRIANÇAS
Creme de coentros
Esparguete à bolonhesa
Torta de chocolate com coulis de 
framboesa
Bebida incluída: água mineral 
purificada

Preço por pessoa: 19€ 
Crianças dos 4 aos 12 - 14€

| BRUNCH - das 11.30h ás 15.30h

Selecção do nosso pequeno almoço 
tradicional

Pão variado, croissants, panquecas
Pão de banana, bolo de mirtilo e limão, mini 
pastelaria
Doces confeccionados no Grande Hotel (abóbora, 
frutos vermelhos, ameixa e limão), creme de 
chocolate
Granola confeccionada no Grande Hotel
Iogurte grego
Fruta laminada
Bebidas: sumo de laranja natural, sumo de maçã 
natural, sumo desintoxicante, batidos e smoothies.
Selecção de chás, café e descafeinado, chocolate 
em pó, Leite. (magro,meio gordo, sem lactose)

Frios
Salada de rosbife
Burrata com rúcula, presunto e azeite de trufa
Salada de legumes grelhados com queijo fresco
Salada de cuscuz com anchovas, tomate seco e feta
Batata frita palha
Ovos recheados com atum e molho cocktail
Selecção de carnes frias: lombo de porco 
anchovado, patê de frango, rosbife e presunto
Shots de melão com gengibre, lima e presunto 
crocante.

Quentes
Ovos benedict com salmão fumado (à carta)
Lascas de bacalhau com migas de broa, alheira, 
grelos e ovo estrelado (à carta)
Farelos de alheira com grelos e ovo (à carta)
Ovos mexidos com cogumelos salteados e bacon
Tarte de cogumelos frescos
Tarte de brócolos e requeijão
Folhado de queijo de cabra com doce de 
abóbora e vinagrete de romã
Mini hamburguer em bolo do caco, com queijo 
ou queijo da serra e cebola caramelizada 
(à carta)
Creme de abóbora com requeijão e coentros.

Sobremesas
Carrot cake
Rabanadas recheadas com couli de 
framboesa
Bolo de ouro
Bolo de caramelo

Bebidas
Água mineral purificada, vinho branco e tinto, 
champagne

Preço por pessoa: 35€ 
Crianças dos 4 aos 12 - 20€

31 DE DEZEMBRO

1 DE JANEIRO



30 DE DEZEMBRO

Grande Hotel SPA
Não nos esquecemos do momento de relaxamento tão importante para iniciar um 
novo ano e por isso iremos oferecer condições especiais na compra de tratamentos 
de Bem-estar que poderá realizar no sábado dia 31 e na manhã de domingo dia 1.
Reserve  antecipadamente  o seu tratamento   e usufrua  de  um  desconto  de  15% 
(reservas até 23 de Dezembro). 

Pré reservas em termas@termasdafelgueira.pt ou 232945000

TRATAMENTOS 
DE BEM-ESTAR 

ESPECIAL FIM DE ANO

OPCIONAIS

Cuidados de Corpo
| Ritual Despedida de 2022 - 45€

Despeça-se de 2022 e prepare-se para 2023! Utilizando toalhas quentes 
estrategicamente colocadas sob os braços e pescoço, é realizada uma manipulação 
que leva a um elevado nível de relaxamento. De seguida, uma massagem realizada 
nos pernas, costas e braços, irá completar o ritual. Indicado para todas as pessoas que 
pretendam reduzir as tensões musculares acumuladas, melhorar o bem-estar geral 
e entrar em Grande, em 2023! Duração: 30 minutos

| Massagem localizada com velas - 42€

Utilizando velas que integram em si diferentes óleos essenciais, esta massagem 
pretende libertar as tensões musculares acumuladas, deixando a pele com um 
aspeto hidratado e saudável! Este relaxamento profundo é conseguido através de 
uma massagem realizada nas costas, que associado aos óleos essenciais utilizados 
promove uma experiência de completo bem-estar. Indicado para todas as pessoas 
que pretendam reduzir as tensões musculares acumuladas e melhorar o bem-estar 
geral. Duração 25 minutos

| Massagem com drenagem linfática - 50€

Esta massagem pretende estimular o sistema linfático a trabalhar num ritmo mais 
acelerado, mobilizando a linfa, promovendo a eliminação do excesso de líquidos e 
toxinas, drenando e limpando resíduos celulares. Indicado para pessoas que 
pretendam reduzir o volume corporal e melhorar o funcionamento global do sistema 
linfático. Duração: 45 minutos

Cuidados de Rosto
| Peeling facial - 48€

Tratamento de rosto específico para diferentes tipos de pele: oleosa, desidratada, 
com sinais de envelhecimento, entre outras. Após a avaliação inicial será aconselhado 
a realizar o tratamento que melhor se adeque ao seu caso. Duração: 30 minutos

| Tratamento de rosto - 55€

Tratamento de rosto específico para diferentes tipos pele: oleosa, desidratada, com 
sinais de envelhecimento, entre outras. Após a avaliação inicial será aconselhado a 
realizar o tratamento que melhor se adeque ao seu caso. Duração: 50 minutos

| Tratamento Anti-Ageing (Vitamina-C) - 72€

Tratamento indicado para o preenchimento de rugas e aclaramento de manchas, 
promovendo a tonificação da pele. Indicado para peles em fase de envelhecimento. 
Duração: 50 minutos

| Tratamento lifting Iónico ("lifting cosmético”) - 78€

Melhoria imediata do aspeto da pele, restaurando toda a sua frescura e 
luminosidade. A sua ação ultra-firmante consegue um verdadeiro efeito de elevação. 
Hidrata e purifica a epiderme, reduzindo imperfeições localizadas, tais como 
manchas. Indicado para peles em fase de envelhecimento e para quem procura 
resultados rápidos. Duração: 50 minutos


