
 

 

 

 

 

  Diariamente das 12h30 às 15h00  

Oásis Restaurant Terrace 

Almoço Buffet Light 
 

SALADAS VERDES 
Variedade de verdes entre, alfaces, tomate, palmitos, pimentos, espinafres, rebentos, beterraba, pepino, cenoura, milho e 

outros verdes, 

Azeites Nacionais, vinaigrette, iogurte com alho, maionese e cocktail 

 

ENTRADAS FRIAS 
Estopeta de atum, Salada portuguesa, Seleção de sandwichs variadas 

Croissant de frango, Bruschetta Miragem, Salada de Tomate & Mozzarella,  

Seleção de charcutaria e peixes fumados, Sopa fria, Acepipes e Verrines do Chefe 

 

O NOSSO MUNDO DOCE 
Seleção de gâteaux, verrines criações do Chefe, variedades de tartes e outros doces 

Tabua de queijos, compotas caseiras, seleção de frutas e gelados 

Café ou chá 

PREÇO POR PESSOA: € 28.00 

 

Almoço Buffet de Verão 
 

ALMOÇO BUFFET LIGHT  

& 

PRATOS QUENTES 
 

Sopa, Salgadinhos, Pizza e Pasta 

A sugestão do Chefe de Prato de Peixe e Carne com suas guarnições  

 

PREÇO POR PESSOA: € 38.00 
Crianças dos 0 aos 4 anos -oferta, dos 5 aos 12 anos 50% desconto 

 

80 Lugares de capacidade 

 

Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert,  

Pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado 

 

IVA incluído á taxa em vigor - Este estabelecimento possui livro de reclamações  

 

“Intolerâncias e Alergias Alimentares” 

Antes de efetuar o seu pedido de alimentos e bebidas, 

Agradecemos que nos comunique se pretende esclarecimentos sobre os nossos ingredientes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oásis Restaurant Terrace  
 

Brisas de Verão 
_____ Jantar Buffet _____ 

Alfaces mistas, tomate, cenoura, beterraba, pimentos, pepino, milho, rebentos e outros verdes  
Molhos vinaigrette, maionese, cocktail e seleção de Azeites Nacionais 

 
Legumes assados, tomate e mozzarella, ovos e espargos verdes  

Seleção de saladas compostas, acepipes e verrines do Chefe  
 

Salmão e halibute fumados com suas guarnições, Peixe do dia marinado 
Camarão de Madagáscar ao natural, Mexilhão de escabeche  

Leitão dos Negrais, Presunto serrano, Seleção de charcutarias e Carne assada  
 

 

OS PRATOS QUENTES 
Variedade de Sopas, Prato de Peixe e Carne da cozinha internacional 

Um Prato típico Português com suas guarnições  
Pasta com queijo Parmesão e Pizzas 

Salgadinhos Tradicionais 
 

 

O NOSSO MUNDO DOCE 
Pastelaria nacional e estrangeira, verrines, miniaturas e outras delícias  

Crepes & Seleção de Gelados  
Seleção de queijos Nacionais & Estrangeiros, Compotas caseiras e bolachas 

Seleção de frutas laminadas 
 

AS BEBIDAS  
Água mineral  
Café ou chás   

 
PREÇO POR PESSOA: € 39.50 

Crianças dos 0 aos 4 anos oferta, dos 5 aos 12 anos 50% desconto 

Oferta de refrigerantes 
 

 

 

80 Lugares de capacidade 

 
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert,  

Pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado 

 

IVA incluído á taxa em vigor - Este estabelecimento possui livro de reclamações  

 

“Intolerâncias e Alergias Alimentares” 

Antes de efetuar o seu pedido de alimentos e bebidas, 

Agradecemos que nos comunique se pretende esclarecimentos sobre os nossos ingredientes 

 

 

Diariamente das 19h30 às 22h30 


