Carta Mini Bar | Mini Bar List

Designação | Designation

Garrafa | Bottle

Preço | Price

Água | Water

cl

Sem gás | Still water

33

4,00€

Com gás | Sparkling water

25

4,00€

20

5,00€

20

4,00€

Sumo | Juice
Sumo de Fruta | Fruit Juice

Cervejas | Beers
Nacional | National

Snacks

Unid | Units

Barra de chocolate | Chocolate Bar

1

3,00€

Batatas fritas | Chips

1

4,00€

Café | Coffee
Café Nespresso | Nespresso Coffee

Unid | Units
1

3.50€

Durante a sua estadia o mini bar será diariamente controlado e quaisquer artigos serão debitados na sua conta. Pedimos-lhe o favor de, no dia da sua
partida, informar na recepção quais os artigos consumidos.
During your stay the minibar will be checked daily and any item consumed will be charged to your account. At the time of your departure, please
inform at the reception desk which articles were consumed.
IVA incluído a Taxa legal em vigor | Livro de reclamações disponível.
Alguns dos alimentos expostos e fornecidos podem conter alergénios. Para mais informações agradecemos que solicite a lista de ingredientes. Os
produtos alimentares não embalados, uma vez escolhidos e entregues, consideram-se comprados, não sendo permitidas trocas ou devoluções.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este inutilizado.
É proibido facultar, independentemente de objetivos comerciais, vender ou, com objetivos comerciais, colocar à disposição, bebidas alcoólicas em
locais públicos e em locais abertos ao público a menores de 18 anos e a quem se apresente notoriamente embriagado ou aparente possuir anomalia
psíquica - Decreto-Lei 106/2015
VAT included | Complaint book available.
Some of the exposed and provided food may contain allergens. For more information please request the ingredients list. Food products unpackaged,
once chosen and delivered, they are considered purchased, exchanges or refunds are not permitted. No dish, foods or beverage, including appetizers,
may be charged unless they are requested by the client or rendered useless by the latter.
It is forbidden to provide, regardless of commercial purposes, to sell or, for commercial purposes, make alcoholic beverages available in public
places and in places open to the public for those under 18 years of age and to any person who is apparently under the influence of intoxicating
alcoholic beverages or presents any obvious psychological anomaly – Decree Law 106/2015
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