Casas do Coro - Fim de Ano 2017
Nos momentos que antecedem a celebração do final de mais um ano no Casão do Largo convidamo-lo a
percorrer os caminhos em redor da bonita aldeia de Marialva.
As folhas das vinhas caídas aos nossos pés são uma autêntica tela colorida em tons quentes que aquecem
a alma, convidam-nos a vaguear na reflexão, a olhar com esperança e otimismo para o futuro que
queremos cheio de coisas boas!
O ar frio e seco típico desta altura do ano fazem do aconchego e conforto da lareira uma boa companhia e
sugestão! Um chá bem quente ou um bom vinho aromáticos e frutados são o pretexto suficiente para se
reunir toda a família e amigos à volta de dois dedos de conversa!
Ao começar da contagem decrescente para o início de um novo ciclo, no Casão do Largo teremos tudo
preparado: o espumante, as passas, o fogo-de-artifício, a música…mas acima de tudo a alegria de o receber
e o brilhozinho nos olhos de quem acredita que a magia deste lugar fará o resto!.. e deste recomeço um
momento especial e inesquecível!
O bater do sino da bela Igreja de Marialva anunciando as oito horas será o mote para a concentração no
Bar, Lounge do SPA começando pelos mimos, seguindo-se da Ceia de Fim de Ano*
23h45

Início da contagem decrescente com o Espumante e as passas

00h00

Magnifico espetáculo de fogo-de-artifício no Largo do Côro

00h15

Inicio do baile, preparado especialmente para surpreender com o habitual DJ residente
Rura (o proprietário) que promete uma boa e animada seleção de música por a noite dentro
para celebrar a entrada no ano novo!

Preços do Programa de Fim de Ano:
Preço para duas pessoas em quarto duplo standard – 945,00 €
Preço para duas pessoas em quarto duplo superior – 1.045,00 €
Preço para duas pessoas em suite – 1.355,00 €
Crianças-on request

Preço Inclui:
- Três noites de alojamento com pequeno-almoço
- Ceia de Fim de Ano
- Animação: fogo de artificio e DJ pela noite dentro
- Dia 1 de Janeiro pequeno pequeno-almoço tardio
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Ementa Ceia de Fim de Ano*
Mimos – para abrir o apetite
-

Carpaccio de lagosta com velouté de vieira e sementes tostadas
Presunto pata negra com cogumelos shitake e agrião baby
Foie Gras tostado com micro salada e tempero de pinhão
Queijo da serra com mel de castanha e avelã
Risoto de choco com tinta e rúcula
Atum tartare com mostarda antiga

Entrada
- Robalo assado com arroz crocante e verduras novas
Sopa
- Creme de espargos brancos levemente dourados
Prato Principal
- Perna de cabrito desossado com batata gratinada em azeite e alho, crosta de pão aromatizada e
castanha assada

Sobremesa
-

Bolo embriagado com sorvete de nata
Tronco floresta negra
Pera bêbeda com gelado de queijo e nozes
Tarte caramelizada de requeijão e amêndoa com sorvete de laranja
Bolo de Noz com doce de ovos
Suspiros com chantilly e morangos
Bolo caldoso de laranja
Tarte folhada de chila

Bebidas
-

Com
Com
Com
Com

os Mimos servimos Espumante Bruto Beyra Vinhas Velhas
a Entrada servimos Vinho Branco Casas do Coro Douro Reserva 2013
o Prato Principal servimos Vinho Tinto Casas do Côro Beira Interior Reserva Family Harvested 2011
a Sobremesa servimos Vinho do Porto Casas do Côro Vintage 2008

Pela Noite Dentro
- Chocolate quente com churros

PME Líder 2015
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