
Boutique Hotel Vivenda Miranda
Rua das Violetas, Porto de Mós 8600-282 Lagos

www.vivendamiranda.com

Dia de Natal

MIRANDUS
RESTAURANTE  



Mirandus Couvert

Entradas

Queijo de cabra gratinado com mel Alentejo e chutney de go 
ou

Creme de aipo com amêndoas torradas, óleo de trufa e cebolinho
ou

Tártaro de salmão fumado com ervas frescas crème fraiche e crostini 
ou

Vegano: Cous-cus com frutos secos e nozes em creme de abacate
ou

Carpaccio de novilho com pimenta verde, vinagrete de tomate e cebolinho, 
rúcula e queijo parmesão

ou

Camarões crocantes com manga, chili, salada em vinagrete de amendoim
 

Pratos Principais

Peixe 
Filete de salmão com alho francês, cebolinho, laranja e gnocchi de manjericão

ou

Risoto de limão com camarões ambê e tomates cereja contados
ou

Bife de atum grelhado com vinagrete de legumes em batatas esmagada com 
azeitona e pesto 

ou

Peixe do dia com legumes glaceados, batatas de alecrim e espuma de vinho 
branco

Carne
Perna de borrego no forno com molho de vinho do porto, ratatouille

e purê de batatas
ou

Peito de pintada na sertã com molho de vinho da madeira, legumes assados e 
gnocchi de manjericão

ou

Bife do Lombo na sertã servido rosa com cebolas em vinho do porto e polenta 
gratinado

ou
Peito de pato servido rosa com maçã e cogumelos, tarte de milho e molho de 

vinho da madeira
ou

Vegano: Ragout de jaca e legumes com arroz aromático 

Sobremesa

Creme-brulé com baunilha de Madagáscar
ou

Tarte de alfarroba com gelado de iogurte e frutos vermelhos 
ou

Crumble de maçã quente com canela, nozes e gelado de caramelo
ou

Salada de laranja com gos secos, amêndoas e gelado de baunilha 
ou

Vegano: Salada de laranja com gos secos, amêndoas e gelado de baunilha 
vegano 

Petit four: Seleção Mirandus

€ 65
Preço por pessoa para Menu de 3 pratos

1 Entrada, 1 Prato principal, 1 Sobremesa. Bebidas não incluídas

Reservas: +351 282 763 222 ou info@vivendamiranda.com
Pré reserva obrigatória com um mínimo de 72 horas

IVA incluído à taxa em vigor

Menu Dia de Natal
25 de Dezembro
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	2: PT-VERSO

