Celebre a

Páscoa
em família no
Altis Grand Hotel

Brunch de domingo de Páscoa
Restaurante Grill D. Fernando | Das 12.30 às 16.00

01| Abril

SALADAS

FRUTAS E SOBREMESAS

Alfaces, milho, rúcula, beterraba, cogumelos
salteados, espargos e molhos variados
Salada de polvo com batata doce, Ceviche de peixe
com maracujá,
Waldorf com pato fumado, salada de frango crocante
com maionese de anchovas
Couscous com tofu e frutos secos, salada de bacalhau
com grão

Seleção de frutas da estação e tropical
Seleção folares, ninhos, sericaia, pudim de
passas, mousse de maracujá, arroz doce, bolo de
mel com creme de praliné e fondue de chocolate

Ovos mexidos, bacon e salsichas, salmão fumado,
variedade de croissants e bolos, iogurtes e cereais,
seleção de pães, manteigas e azeites

Espumante Sidónio de Sousa | Vinho Branco
Vale das Areias Sauvignon | Vinho Rosé Vale
das Areias | Vinho Tinto Vale das Areias Syrah |
Cerveja | Refrigerantes | Sumo de Abacaxi com
hortelã | Sumo de manga e laranja | Sumo de
melão com poejo | Sumo de Frutos vermelhos

Quiches de salmão, bolinhas de alheira , folhado de
chaves

MENU CRIANÇAS

seleção de queijos nacionais, internacionais e
compotas
seleção de carnes frias e pickles caseiros
Tábua de rosbife de touro e mostarda antiga
PRATOS QUENTES
Sopa de peixe da nossa costa e croutons
Pargo braseado em crosta de polvo e compota de
pimentos
Arroz de vitela branca com cogumelos selvagens e
carqueja
Batata recheada com espargos, mil folhas de
legumes
Gnochi com molho de açafrão e pancetta

Creme de abóbora
Medalhões de pescada gratinados
Esparguete tricolor à bolonhesa
Ovos e coelhos de chocolate, amêndoas e
gelatinas
Inclui animação com Coelhinho de Pascoa, Caça
aos Ovos, pinturas e muita animação
Preço por pessoa 42.00 € | Bebidas incluídas
Crianças até aos 4 anos oferta; dos 5 aos 11 anos
50% desconto.
IVA incluído
Informações e reservas | +351 213 106 000
guestservicealtis@altishotels.com
www.altishotels.com

