
Venha celebrar uma Passagem de Ano única no nosso Restaurante Mirandus.
Deixe-se seduzir pela nossa seleção de pratos e vinhos. Dê as boas-vindas ao Ano Novo com fogo de artifício, espumante e

boa música pela noite fora.
 

Dispomos de um menu de degustação de 6 pratos, de alta gastronomia, com vinhos selecionados para cada prato. O nosso
Chef Christoph Voigt e o Diretor do Restaurante, Stefano Silvestre, juntamente com as suas equipas, irão lhe proporcionar a

si, aos seus familiares e amigos, uma noite inesquecível.
Welcome drinks a partir das 18:00 e jantar às 19:00

 

 
Welcome Drink & Canapés

 
Couvert & amuse-bouche

 
Tártaro de atum com abacate

Grande Escolha, Barranco Longo 2020 Algarve
 

Caldo de legumes com peito de codorniz e ovo de codorniz
 

Cataplana com peixe da nossa costa
Arvad 2019 Algarve

 
Scroppino - sorvete de frutas cítricas, licor de Bergamot italiano e champanhe

 
Filé Mignon com vinho do Porto e batata esmagada

Terra a Terra, Quanta Terra 2016
 

Parfait de chocolate com manga e Amaretti crocante
Quinta das Carvalhas LBV2016

 
Petit fours & café

 
Buffet da Meia-Noite

Durante o jantar, a banda EmCore vai tocar música ambiente ao estilo bossa nova. O DJ ManaWee vai encantá-lo com
música de todos os tempos, não vai querer ficar na sua cadeira, mas sim levantar-se e dançar até ao Ano Novo.

 

A Vivenda Miranda é o local perfeito para celebrar este dia especial do ano. Faça uma viagem no tempo, com a família e
amigos, e entre em grande em 2022.

O evento termina às 02:00
 

€ 195 
por pessoa

 
(IVA incluído à taxa legal em vigor)

(Pagamento da totalidade no ato da reserva)

Reservas:  (+351) 282 763 222 | info@vivendamiranda.com  |  Morada: Rua das Violetas - Porto de Mós, 8600-282 Lagos

Para uma experiência completa, sugerimos uma estadia de 2 noites no nosso magnífico hotel
a partir de € 850. - para 2 pessoas (Festa de Ano Novo incluída)

mailto:info@vivendamiranda.com

