Menu
Bem-vindo
Welcome
O que lhe apetece hoje?
What takes your fancy today?
Temos algo para todos os gostos, por isso
escolha um lugar e veja o nosso menu.

“Olá…
diga-nos o que deseja
e nós começamos a cozinhar!”

There’s something for everyone,
so please take a seat and
check out the menu.
Ainda tem dúvidas? Estamos aqui para ajudar.
Peça ajuda a um membro da equipa.

“Hey there...
let us know what’s tickling your
taste buds and we’ll get cooking!”

Still have questions?
We’re here to help you out, feel free
to grab any member of the team.

Onde encomendar?
Where do I order?
Pode fazer o seu pedido na receção ou no bar, o
que for mais conveniente para si.

Comida que o faz feliz
Food to make you happy

You can order from reception or at the bar,
whatever works best for you.
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Burguers / Burgers

Entradas / Starters
y
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COMECE COM UMA ENTRADA DELICIOSA OU UNS APERITIVOS PARA PARTILHAR.
GET STARTED WITH A TASTY PLATE OR SOME NIBBLES TO SHARE.
Bruschettas de tomate
e queijo fresco		
Tomato and fresh cheese
bruschettas
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Menu Bebidas
Drinks Menu
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Agua mineral s/gás
Mineral water without gas

2,00€

Agua mineral c/ gás
Mineral water with gas

2,00€

Refrigerantes
Soft drinks

2,50€

Super Bock Pressão 0,30cl
Super Bock Pressure

2,50€

Super Bock Pressão 0,50cl
Super Bock Pressure

4,50€

Carlsberg Pressão 0,40cl
Carlsberg Pressure

5,00€

Copo Vinho Branco		
White Wine Glass

4,00€

Copo Vinho Tinto
Red Wine Glass

4,00€

Favor solicitar,
caso pretenda outra bebida.
Please request,
if you want another drink.

Gambas al Ajillo
Gambas al Ajillo

8,00€

Salmão fumado com citrinos
Smoked Salmon with Citrus Fruit

13,00€

Prato de Charcutaria e Queijos
Charcuterie and cheese board

15,00€

13,00€

4,00€

Creme de legumes (24) (v)
Vegetable cream soup

4,00€

Sandwiches / Sandwiches
Tosta mista
Mixed toast

9,00€

Wrap de legumes (24) (v)
Vegetable Wrap

9,00€

Wrap de salmão fumado, queijo creme, rucula
Smoked Salmon Wrap, Cream Cheese, Arugula

12,50€

Club sandwich
Frango, bacon, tomate, alface, queijo, ovo, maionese (24)
Club sandwich
Chicken, bacon, tomato, lettuce, cheese, egg, mayonnaise

13,00€

Prego do lombo no bolo do caco e batata canoa
Beef steak on traditional bread ‘bolo do caco’ and potato wedges

15,00€

Saladas / Salads
AS NOSSAS SALADAS SUPER FRESCAS SÃO A ESCOLHA PERFEITA
PARA UMA REFEIÇÃO MAIS LEVE E SAUDÁVEL.
OUR SUPER-FRESH SALADS MAKE THE PERFECT CHOICE
FOR A LIGHTER AND HEALTHIER MEAL.

Salada Caesar de frango
Chicken Caeser salad

7,00€

11,00€

Tagliatelle verde com camarão
salteado e molho pesto
Green tagliatelle with shrimp
sautéed and pesto sauce

14,00€

Noque com gorgonzola e rucula
12,00€
Gnocchi with gorgonzola and arugula

Pratos quentes / Hot dishes

FEITO NA HORA.
FRESHLY MADE TO ORDER.

Salada Fresca com vinagrete (v)
Fresh salad with vinaigrette

12,00€

O nosso Hamburguer: Alface,
Tomate, Maionese, Mostarda e Mel 12,00€
Our Burger: Lettuce, Tomato,
Mayonnaise, Mustard and Honey

Massas / Pasta
Tagliatelle salteado com
tomate cherry e espargos
Sautéed tagliatelle with cherry
tomatoes and asparagus

Sopas / Soups
Nossa sopa do dia
Soup of the day

Cheeseburguer, Tomate
e Alface Iceberg
Cheeseburger, tomato
and iceberg lettuce

Salada de Camarão com Ananás 14,00€
Shrimp Salad with Pineapple

13,00€

Por favor informe um membro do staff se tiver alguma alergia ou intolerância alimentar, antes de iniciar a sua refeição.
A comida é confecionada numa área onde estão presentes alergénios. (v) Vegetariano (24) Disponível 24h por dia.
Os preços incluem IVA. Estadia & Refeição Infantil Grátis significa que as crianças até aos 13 anos podem usufruir de
pequeno almoço sem custo quando acompanhadas por, pelo menos, um adulto que peça pequeno-almoço. Almoço e
jantar do Menu Criança também não são cobrados quando a criança está acompanhada por um adulto que consuma,
no estabelecimento, pelo menos uma entrada ou um prato principal do Menu. Esta oferta aplica-se apenas ao hotel em
que a família da criança se encontra hospedada.

Peito de frango assado
Roasted chicken breast

14€

Bacalhau assado
Roasted codfish

16€

Bife da vazia à Portuguesa
Portuguese beef

16€

Polvo Grelhado
Grilled octopus

18€

Sobremesas / Desserts
GUARDE ESPAÇO PARA SOBREMESA!
DELICIE-SE COM UM MOMENTO DE ALEGRIA EM CADA PEDAÇO.
SAVE SOME ROOM! WE’VE GOT SOME DELICIOUS DESSERTS,
WITH A MOMENT OF JOY IN EVERY MOUTHFUL.
Pudim Flan de Manga
Mango Pudding

4,00€

Torta de Laranja
Orange Pie

4,00€

Fruta fresca laminada
Fresh sliced fruit

5,00€

Petit Gateaux
Petit Gâteau

6,00€

Seleção de queijos. Niza, serra, ilha, curado, chevre e brie.
Compota de figo e tostas
Cheese selection. Niza, cheese of ‘Serra da Estrela’, cheese
of Azores, matured, chevre and brie. Fig jam and toasts

13,50€

Please inform a staff member if you have any food allergies or intolerances, before starting your meal. Food is cooked
in an area where allergens are present. (v) Vegetarian (24) Available 24 hours a day. Prices include VAT. Kids stay and
eat free means that children under the age of 13 years can enjoy breakfast free of charge. Lunch and dinner are also
free when chosen from the kids’ menu and the child is accompanied by at least one adult eating at least one main
course. This offer applies to the hotel in which the child’s family is staying.

