
                                                                                                                                                                                                     
  

Hotel Ilha do Boi – CEIA DE REVEILLON – 31/12/2018 

Coquetel Volante 

 Trio de Bruschetas  

 Roll de aspargos 

frescos com parma 

 Cogumelos 

recheados com brie 

e bacon 

 Vol au vent de 

batata com creme 

de alho porro 

 Casquinha de siri 

 Casquinha de 

bacalhau 

 Ceviche com 

nachos 

 Espetinho domus  

 Quiche de pera com 

gorgonzola e nozes 

 Dadinho de tapioca 

com camarão e 

geleia de pimenta 

 Bobó de camarão 

 Guacamole com 

camarão 

 Figo fresco com 

parma 

 Cafta de cordeiro 

 Coxinha de frango 

 Quibe de carne 

 Pastel frito 

 Escondidinho de 

carne seca 

Buffet - Mesa de entrada 

 Pastrami 

 Nozes 

 Castanha de caju 

 Damasco 

 Amêndoas 

 Parma fatiado 

 Parmesão em 

lascas 

 Conservas 

 Frutas frescas 

 Pasta de lagosta 

 Canoles 

 Carpaccio de 

hadock 

 Carpaccio bovino 

 Pães 

 Babaganuch 

 Homus tahine 

 Corniccione 

 Azeites 

 Molhos: Mostarda 

com mel 

 Tâmara 

 Figo fresco 

 Brie brulèe 

 Lombo defumado 

 Queijo gorgonzola 

 Salaminho 

hamburguês/italiano 

 Peperoni 

 Socol 

 Geleias

Saladas e frios 

 Caesar salad 

 Salada Caprese 

 Pupunha com 

damasco, morango 

e castanhas 

 Quinoa com lagosta 

defumada 

 Cestinhas de fillo 

com peito de peru 

defumado e 

lentilhas 

Pratos principais 

 Duo de salmão e 

bacalhau à lagareiro 

com ervilhas tortas 

e tomate cereja 

 Picanha na brasa 

com batatas ao 

murro 

 Pernil suíno assado 

à Califórnia 

 Saltèe de legumes e 

cogumelos frescos 

 Nhoque de batata 

doce roxa ala crema 

di spinaci 

 Risoto de tomate 

seco, rúcula, 

mussarela de búfala 

e parmesão  

 Arroz integral com 

lentilhas e cebolas  

 Arroz branco  

 Farofa  

Sobremesas 

 Pudim com calda de 

caramelo 

 Flan de morango 

com calda de romã 

 Trio de brigadeiros 

 Trufas variadas 

 Panna Cotta ao 

couli de amoras 

 Baklava 

 Torrone de 

chocolate e 

sementes 

 Tâmara recheada 

com coco 

 Bem casado com 

meio chocolate  

 Bombom variado 

 Brownie de 

chocolate ao leite e 

branco 

 



                                                                                                                                                                                                     
  
 

Valor por pessoa: R$ 410,00 

 

Mínimo de venda/reserva: mesa de 4 lugares / Não teremos venda de mesa de 2 lugares. 

 

Local: Solarium (varanda da piscina) 

Horário: 21h à 02h coquetel volante  / De 23h as 2h jantar buffet 

Música: Empresa Projeta com DJ Charles Andrade 

Bebidas: água, refrigerante, suco, cerveja, vinho branco e tinto e espumante. 

Open Bar com diversos drinks com e sem álcool 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

•Crianças de até 06 anos não pagam 

•Crianças de 07 a 12 anos pagam meia 

 

FORMA DE PAGAMENTO 

Após a reserva, 48h para efetuar pagamento integral para garantia da reserva via depósito 

bancário, ou dinheiro ou em 2x no cartão de credito 

 

•Depósito em conta (Enviar comprovante para vendas@hotelilhadoboi.com.br ) 

 

Opção Depósito Bancário: 

Favorecido: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC 

Banco do Brasil 

Ag 3431-2 - Conta: 5344-9 

CNPJ: 03.743.301/0002-84 

 

Caso o seu banco também seja o Banco do Brasil você deve escolher no menu a opção de 

“Depósito Identificado”. Será solicitado um Código de identificação, nele você deverá digitar o 

seu CPF.  

Essa opção só está disponível nos terminais de autoatendimento ou Internet Banking 

(computador). Pelo aplicativo do celular você não conseguirá realizar a operação. 
 

mailto:vendas@hotelilhadoboi.com.br

