
Novas regras, o mesmo espírito natalício! 
Num ano de grandes desafios e mudanças, o Holiday Inn Porto Gaia desenhou a solução 
perfeita para celebrar o Natal da sua empresa, com toda a segurança e comodidade.

A CHRISTMAS BOX BY HOLIDAY INN PORTO GAIA leva até à sua empresa e aos seus 
colaboradores os verdadeiros sabores e aromas da quadra natalícia, num formato de 
caixa-mistério, totalmente personalizada à imagem da sua empresa. 

CH RISTMAS BOX 
by Holiday Inn Porto Gaia



Surpreenda os seus colaboradores com um 
cabaz de produtos de Natal, preparados 
exclusivamente pela nossa equipa para a 
sua empresa.

Brigadeiros de Natal

Biscoitos de Gengibre com decoração de Natal

Compota de Abóbora

Chocolate Quente ou Chá de Natal

Os doces típicos da quadra, cuidadosamente 
preparados para despertar o verdadeiro 
espírito natalício. 

Bolo de abóbora e canela embrulhado em 
papel vegetal, corda e azevinho

Chocolate Quente ou Chá de Natal

Biscoitos de gengibre com decoração 
natalícia

CH RISTMAS 
BOX
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PREÇO 13.50€

PREÇO 8.50€

PREÇO 9.50€

1 entrada, 1 prato (peixe ou carne) e 1 sobremesa

Para que o Natal se continue a servir à mesa, 
preparamos uma experiência gastronómica 
que fará as delícias dos seus colaboradores.

Creme de Abóbora com Amêndoa Laminada 
ou Salada/Bowl de Natal

Lascado de bacalhau com broa sobre batata 
doce e grelos

Coxa de frango recheada com frutos secos e 
envolta em bacon 

Rabanada em calda de açúcar e canela ou 
Pão de Ló de Ovar

OU

PEIXE

CARNE 

SOBREMESA

ENTRADA



SONHOS

1.00€ 
por pax

BROWNIE

1.50€ 
por pax

MINI BOLO REI

2.50€ 
por pax

BOLACHINHAS

1.80€ 
por pax

RABANADAS

1.00€ 
por pax

FATIA DE BOLO DE NATAL 

(Bolo de Chocolate com Frutos Vermelhos;
 Bolo de Canela ; Bolo de Cenoura e Canela; 

Bolo Inglês)    
 

1.80€
 por pax

PÃO DE LÓ DE OVAR

1.80€ 
por pax
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BEBIDAS (*)

Meia Garrafa de Vinho  6.00€
Garrafa de Vinho 0.75  16.00€ 

Refrigerantes, Néctar ou Cervaja 1.90€
 

02 03

AINDA MAIS PERSONALIZADO?SOBCONSULTA
Opções vegetarianas e vegan
Sugestões para restrições alimentares
Outras sugestões de pratos principais, consulte-nos

Contacte-nos e criaremos uma CHRISTMAS BOX à sua medida.

(*)

Sugestão à sua escolha, consulte-nos
Possibilidade de vinho do Porto

08

extras



HAPPY HOLI DAY(S) I N N!

Todos os elementos são cuidadosamente confecionados, preparados e embalados pela 
experiente equipa do Friends Kitchen. 
O Friends Kitchen e o Holiday Inn Porto Gaia cumprem todas as regras e 
recomendações de higiene e segurança definidas pela DGS – Direção Geral de Saúde, 
no que respeita à prevenção da Covid-19, contando com os selos “IHG Clean Promise” 
e “Clean and Safe”, este último atribuído pelo Turismo de Portugal. 

Contacte a nossa equipa para conhecer mais oportunidades de personalização e todas 
as nossas sugestões para tornar o Natal da sua empresa numa experiência que perdure 
na memória de todos os seus colaboradores! 

BANQUETES@HIPORTOGAIA.COM
+223 747 500


