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Pão e Pastelaria
Variedade de pães regionais, Pão integral,
Croissants, Brioches,
Manteiga com e sem sal, 
Compotas, Mel, Nutella

Carnes Frias e Fumadas
Fiambre, Fiambre de peru, Presunto, Salame, 
Chourição, Salmão fumado

Queijos
Queijo brie
Queijo flamengo
Queijo fresco, magro e requeijão

Cereais
All bran, Corn flakes, Fitness fruits
Muesli, Chocapic, Rice krispies

Iogurtes
Natural, magro e de frutas

Quentes
Ovos mexidos, Batata rosti
Bacon, Salsichas, Tomate assado
Cogumelos salteados, Baked bean’s

Frutas Frescas
Frutas da época laminadas
Salada de frutas

Sumos
Sumos de laranja, Abacaxi, Maçã
Manga, Frutos silvestres

Bebidas Quentes
Café, infusões, leite e chocolate

PEQUENO-ALMOÇO 
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€Preço p/ pessoa 13,50
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Madeira
Café, Infusões, Leite, Águas minerais, Sumo de laranja
Biscoitos 

Vasco da Gama
Café, Infusões, Leite, Águas minerais, Sumo de laranja 
Biscoitos e Mini sandwiches

Continental
Café, Infusões, Leite, Sumo de laranja, Águas minerais  
Biscoitos, Mini pastelaria, Mini sandwiches

Descobrimentos
Café, Infusões, Leite, Sumo de laranja natural, Sumo de abacaxi, Águas minerais   
Mini pastelaria, Mini sandwiches, Espetadinhas de frutas, Iogurtes, 
Tábua de queijos.

COFFEE-BREAK’s
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    €5,00

 €6,50

 €8,50

 €15,00

Preços p/ pessoa
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As Saladas Simples
Tomate, Cenoura ralada, Milho, Mescla de alfaces, Beterraba com laranja, Espargos verdes

As Compostas
Legumes grelhados, Tomate com mozarella, Polvo, Salmão fumado com ervas frescas, 
Caesar, Frango com espinafres frescos

Molhos
Iogurte, Vinagrete, Cocktail

Sopa (uma opção à escolha)
Creme de legumes
Caldo verde
Creme de ervilhas
Creme de cenoura

Peixes (uma opção à escolha)
Filetes de robalinho com molho de manteiga e lima
Choco frito em cama de espinafres
Lombinho de bacalhau em crosta de broa e ervas finas
Pavês de perca ao molho de crustáceos

Carnes (uma opção à escolha)
Confit de pato 
Caril de borrego com amêndoa torrada 
Peito de frango do campo à caprese
Nacos de novilho à portuguesa

Sobremesas
Buffet de sobremesas

As Frutas
Seleção de frutas frescas laminadas

Café, Chá e Mignardises

BUFFET HOLIDAY INN 

(No Restaurante do Hotel)

Disponível para um mínimo
de 20 pessoas
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€Preço p/ pessoa 19,00
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As Saladas Simples
Tomate, Alface, Cenoura ralada, Beterraba com laranja, Espargos verde e branco, Milho

As Saladas Compostas
Wrap de frango, Escabeche de cogumelos, Salada quinoa e camarão, Salada caprese, 
Legumes marinados, Camarão enrolado em batata crocante, Salmão fumado

Molhos
Iogurte, Vinagrete, Mililhas

Sopa (uma opção à escolha)
Creme de legumes e coentros
Vichyssoise
Creme de cogumelos
Aveludado de cenoura e gengibre

Peixes (uma opção à escolha)
Bacalhau fresco fumado com sabores lusos
Lombo de atum à açoriana 
Filetes de cantaril com suave de caril
Polvo grelhado com batata doce assada e cebola caramelizada

Pastas (uma opção à esolha)
Gnocchi de gorgonzola
Garganelli ao pomodoro
Tortelloni de queijos

Carnes (uma opção à escolha)
Trilogia ibérica com migas de espargos
Costeletas de borrego em cama de legumes baby, molho de hortelã
Escalope de vitela branca com sautè de legumes com avelã
Magret de pato com uvas de Santa Marta

Sobremesas
Buffet de sobremesas

As Frutas
Selecção de frutas frescas laminadas

Café, Chá e Mignardises

   BUFFET CONTINENTAL
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€

(No Restaurante do Hotel)

Disponível para um mínimo
de 20 pessoas

Preço p/ pessoa 26,50
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Set Menu I

Entrada
Mil folhas de courgette, tomate e mozarela. Creme pesto
Ou
Creme de ervilhas com natas azedas e bacon crisp

Prato principal
Lombo de dourada em cama de feijão gilet e batata com ervas. Molho limão
Ou
Tranche de perca com sabores da caldeirada
Ou
Medalhões de porco em cama de legumes caramelizados com galete de batata
Jus de tomilho limão
Ou
Escalope de n-ovilho com espinafre cremoso e croquetes de batata. Jus de vitela

Sobremesa
Seleção de frutas da época com espuma de hortelã
Ou
Tarte de maçã com canela e gelado

Café ou Chá
Petit-fours

SET MENUS

7

€Preço p/ pessoa 19,90
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Set Menu ll

Entrada
Folhado de queijo de cabra sobre salada de rúcula e nozes. Vinagrete de maracujá
Ou
Vichyssoise tépida com miolo de amêijoa

Prato principal
Salmão corado com quinoa e legumes ao vapor. Azeite de ervas finas
Ou
Lombinho de bacalhau sobre Bráz de espargos. Creme de cebola roxa
Ou
Supremos de pintada com risotto de milho. Jus de vitela
Ou
Naco da vazia sobre caponata e gnocchi de batata

Sobremesa
Seleção de frutas tropicais com sorbet de tangerina
Ou
Creme brûlée e sorbet de lima

Café ou Chá
Petit-fours
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€Preço p/ pessoa 24,90

SET MENUS
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Set Menu lll

Entrada
Carpaccio de novilho, salada de rúcula e tomate cereja, telha de parmesão e pesto
Ou
Boullion de crustáceo e seu rissol

Prato principal
Espadarte sobre textura de batata com mil folhas de legumes. Agrumo de citrinos
Ou
Garoupa sobre arroz de berbigão. Fios de alho francês dourados
Ou
Tornedó Ibérico sobre rosti de batata e espargos. Jus trufado
Ou
Magret de pato com textura de bolbo de aipo e pêra caramelizada. Molho moscatel roxo

Sobremesa
Cheesecake de requeijão, doce de abóbora e telha de amêndoa
Ou
Em homenagem ao Sr. Pastel de Nata

Café ou Chá
Petit-fours
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€Preço p/ pessoa 29,90

SET MENUS
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FRIOS
Cones de sapateira, maçã granny smith e caviar negro
Rolinho de pato e compota de figo
Salmão marinado com creme de beterraba
Capuccino frio de aipo, crocante de bacon
Tataky de atum e wakame
Shot de pepino, iogurte grego e coentros

QUENTES
Troucha de queijo cabra, mel e nozes
Springroll de legumes e chutney de manga
Espetada de novilho, tandori e sesamo
Satay de frango com creme de açafrão
Bola de alheira com compota de maçã verde
Morcela assada com compota de maçã e tomilho
Camarão crocante com creme de lima 

DOCES
Tarteletes com minestrone de frutas
Brownie de chocolate com creme de baunilha
Espetada de frutas
Macarons variados
Panacotas de morango
Mousse de chocolate branco em copos de chocolate negro.

CANAPÉS

€Preço p/ pessoa 16,00

(Escolha , 3 canapés frios e 
3 canapés quentes  e 2 doces por pessoa)
Hora extra, por cada 30 minutos 7,50 € pessoa
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Menu I

Carpaccio de novilho
Filet de dourada sobre ratatouille e chips de batata doce
Panacota de morango
Café ou Chá
Petit-fours

Menu II

Tortellini de queijos
Roti de vitela com esparregado e batata noisette
Eclair com praliné e gelado de morango
Café ou Chá
Petit-fours

Menu III

Salada romana de frango
Lombo de bacalhau sobre medalhão de batata e legumes e creme de espinafres
Tarte de pastel de nata
Café ou Chá
Petit-fours

MEETING PACKAGE

Inclui: Sala de reunião, ecrã, coffee-break I , refeição com suplemento de bebidas “Sem álcool” 

Escolher refeição de meeting package entre menus, buffet ou light lunch. 
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Pacotes a partir de:

€1/2 dia 40,00

€1 dia 45,00
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As Saladas Simples
Tomate, Cenoura ralada, Milho, Mescla de alfaces, Beterraba, Espargos verdes

As Compostas
6 saladas compostas do dia

Molhos
Iogurte, Vinagrete, Cocktail

Sopa (escolher uma opção)
Creme de legumes
Caldo verde
Creme de ervilhas
Creme de cenoura

Peixes (escolha uma opção)
Filetes de corvina com molho de manteiga e lima
Polvo à la planche 
Lombinho de bacalhau em crosta de broa e ervas finas
Tranchinha de dourada ao molho de crustáceos

Carnes (escolha uma opção)
Confit de pato 
Perna de borrego assada
Peito de frango do campo à caprese
Nacos de novilho à portuguesa

Sobremesas
Buffet de sobremesas

As Frutas
Seleção de frutas frescas laminadas

Café, Chá e Mignardises

BUFFET COFFEE SHOP 
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Creme de legumes
Mini salada césar
Mini salada nicoise
Mini cheeseburger com salada ibérica
Fish and chips
Sandwiches de charcutaria e mostarda
Wrap de salmão fumado
Quiche de cogumelos e presunto
Seleção de salgados
Mini pastéis de nata
3 Variedades de doces

Light lunch I

Creme de tomate
Salada de couscous
Salada caprese
Panadinhos de frango e arroz de milho
Calamares à romana
Sandwiches de atum
Wrap de legumes
Empadinhas de frango
Seleção de salgados
Mini pastéis de nata
3 Variedades de doces

Light lunch II

13

€

€Servido dentro da sala
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SUPLEMENTO DE BEBIDAS
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Suplemento “Sem Álcool”
Água mineral, Refrigerantes, Café expresso

Suplemento “Selecção da Casa”
Água mineral, Vinho branco e tinto, Cervejas, Refrigerantes, Café

Suplemento Premium
Água mineral, Vinho branco e tinto Quinta da Bacalhôa, Cerveja nacional
Refrigerantes, Café

    €3,00

 €5,00

 €13,50

Preços p/ pessoa
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Estamos ao seu inteiro dispor caso pretenda algo diferente ou mesmo sugerir outras opções. 

Geral
Os preços indicados poderão ser alterados sem aviso prévio. O IVA, taxas em vigor e serviços 
estão incluídos em todos os preços.

Comidas e Bebidas
Não é permitida a entrada de alimentos e/ou bebidas nas instalações do Hotel sem prévia 
autorização escrita por parte da direcção e mediante assinatura de termo de responsabilidade.

Números de Refeições
Com a antecedência de 72 horas do início da função o cliente deverá informar o Hotel, 
por escrito, do número garantido definido de participação na função.
Se esse número não chegar efectivamente a ser atingido, o cliente será sempre debitado pelo 
número garantido indicado.
Se esse número for excedido, o Hotel debitará o cliente pelo número de participantes na função.
A confirmação da ementa escolhida deve ser feita com 7 dias da data da função para grupos de 
até 70 pessoas. Para grupos maiores que 70 pessoas esta confirmação deve ser feita 10 dias antes 
da função.

Condições de cancelamento:

INFORMAÇÕES GERAIS
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Cancelamento e/ou alteração de reserva de salas em serviços de F&B: 48 horas antes
Cancelamento e/ou alteração de reserva de salas com serviços de F&B: 72 horas antes
Cancelamento de serviços F&B: 72 horas antes
No show: débito na totalidade
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INFORMAÇÕES GERAIS

PAGAMENTO
O cliente compromete-se a pagar não só o preço ajustado para a execução do contrato, bem 
como todos os serviços suplementares que peça ao Hotel, ainda que não previstos nas 
condições especiais, conforme acordado.
O cliente deverá fazer um depósito não inferior a 50% do custo total previsto, num prazo não 
inferior a 30 dias antes da data marcada para a função, senão a função pode ser cancelada, 
e o saldo será liquidado de acordo com a política de débito adoptada.

Horas Suplementares
Após as 00:00 horas, os custos com o pessoal serão debitados, por hora suplementar e por pessoa 
em serviço, com base nas tarifas em vigor.

Sinalética
A sinalética e/ou placards informativos devem enquadrar-se na decoração do Hotel e cingir-se 
às áreas reservadas pelo cliente, não sendo permitida qualquer indicação nas áreas públicas 
e de circulação do Hotel.

Utilização das Áreas Reservadas
Não é permitida qualquer afixação a pavimentos, paredes, tectos e colunas nem retirar objectos 
de decoração existentes.
Todas as despesas inerentes a eventuais danos causados nas instalações e/ou equipamentos do 
Hotel durante a utilização das áreas reservadas, serão da exclusiva responsabilidade do cliente, 
ficando o Hotel autorizado a cobrar as devidas reparações ao cliente, posteriormente.

Publicidade e Imagem do Hotel
Toda a publicidade e/ou promoção de eventos in-house, bem como o uso do nome e logotipo do 
Hotel deve ser comunicada e devidamente autorizada pela direcção do Hotel.

RESPONSABILIDADE CIVIL
O Hotel não assume a responsabilidade por jóias, bagagens, pastas, embrulhos, vestuário, 
equipamentos ou qualquer tipo de materiais a serem utilizados pelo cliente. Em qualquer caso 
a responsabilidade do Hotel é a de mero depositário.

O Hotel também não assume a responsabilidade, e não ficará obrigado a pagar qualquer 
indemnização, no caso de não poder dispor das salas reservadas para a função ou de fornecer 
os artigos acordados, por qualquer motivo de força maior, greves, disputas laborais, quebras de 
energia ou outro que esteja fora do seu controlo.
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INFORMAÇÕES GERAIS

Segurança
Qualquer evento que, pelas suas características, requeira da presença de segurança 
contratada pelo cliente, deverá ser comunicado e devidamente autorizado pela direcção do Hotel.

Política de preços para Crianças:
Programa Kids Eat & Stay Free - Crianças com idade inferior a 13 anos:
almoço ou jantar grátis escolhido do menu de crianças desde que acompanhadas de um 
adulto que consuma no mínimo um menu a preço de tabela;

Grupos:
Até 4 anos - grátis
Dos 5 aos 12 anos - 50% sobre preço adulto
+ 13 Anos = preço adulto

Encomendas, Embalagens e Material Diverso
O Hotel poderá receber, em nome dos responsáveis do evento, material diverso a ser utilizado. 
Todo o material recebido deverá estar devidamente identificado com a referência do evento 
em questão, o nome do organizador bem como a (s) respectiva (s) data (s) do evento e o nome 
do contacto do funcionário do Hotel.
As entregas à cobrança não serão recebidas. Deve ser planeada a recolha do material que sobrar 
depois da realização do evento.

Decoração e Aluguer de Equipamento
Os serviços do Hotel estão inteiramente à disposição para colaborar na escolha de decorações 
florais e/ou outras para todo o tipo de eventos. 

Estacionamento:
Tarifas: 1 hora €2,00
Dia das 08h00 às 20h00: €10,00
24 Horas: €16,00 
Fracção de 15 mint.: €0.50

Internet:
Mediante consulta.
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