Celebre a

Páscoa
em família no
Altis Belém Hotel & Spa

Brunch de domingo de Páscoa
Cafetaria Mensagem | Das 12.30 às 16.00

01|Abril

SALADAS

SOBREMESAS

Tomate | Milho | Alfaces variadas | Cenoura | Beterraba |
Pepino | Oricheti | Legumes assados

Amêndoas da Páscoa
Ovos da Pascoa
Bombons sortidos
Tarteletes de morangos
Folar doce
Farófias
Encharcada
Mousse de chocolate
Pudim
Molotof
Arroz doce
Leite Crème
Toucinho do céu
Tarte de amêndoa
Salada de Fruta
Prato de Fruta
Pastéis de Nata

Vinagretes e molhos
Mil ilhas | Vinagrete de balsâmico | Vinagrete de lima |
Molho tártaro | Molho de Iogurte
Pimentos piquilho recheados com brandade de bacalhau
Rosbife e molho de mostarda antiga
Varidade de peixes curados
Prato de camarão
Tábua de queijos nacionais
Folar de carnes
Salada de favas, atum marinado e coentros
Salada Peito de pato, espargos, maçã, cevadinha e
rabanetes
Tabouhle
Salada de beterraba, laranja, queijo de cabra e avelãs
Endívias com roquefort, nozes e mel
Pão do caco, carne de Barrosã, cogolho, coentros, lima e
chillies doces
Mini baggel de salmão marinado, rúcula e crème fraiche
Trilogia de fritos nacionais
QUENTES
Sopa de cação
Cabrito Alentejano assado com batata serrana, couves
salteadas e cheróvias assadas com mel e tomilho
Garoupa Assada com fusilli salteado com mexilhão,
legumes frescos e tomilho limão
TACHINHOS
Bacalhau à Zé do Pipo
Blanquette de frango, cogumelos, ameixas e tuberas
Arroz Árabe

Espumante Sidónio de sousa 2016 | Vinho branco
Vale das Areias colheita 2016 | Vinho rosé Vale
das Areias Touriga Nacional 2016 | Vinho tinto Vale
das Areias Syrah 2012 | Sumo de laranja natural |
Sumo do dia | Águas e café ou chá
Preço por pessoa 70,00€ com bebidas incluídas.
Crianças até aos 4 anos oferta. Dos 5 aos 11 anos
50% desconto.
IVA incluído
Informações e reservas | +351 210 400 200
reservationsbelem@altishotels.com
www.altishotels.com

