Room Service
Marque o 2
Dial 2

Serviço 08h00 às 10h30
08h00am to 10h30am

Pequeno-almoço
Breakfast

Altis Belém (ovos e acompanhamentos à sua escolha; café ou chá, leite,
sumo laranja; pão, variedade de pastelaria, manteigas e compotas;
fiambre e queijo; fruta da época)
Altis Belém (eggs and garnishes at your choice; coffee or tea, milk, fresh
orange juice; bread, pastry variety, jams, butter; ham and cheese;
seasonal fruit)

IVA incluído / VAT included
Livro de reclamações disponível / Complaints book available

€

20.00

Room Service
Marque o 2
Dial 2

Serviço disponível das 08h00 às 23h00
Service available from 8.00am until 11.00pm

Cafetaria
Cafetaria

€

Cafés Nespresso
Nespresso Coffee
Ristretto / Descaffeinato

3.00

Café com leite
Coffee with milk

4.00

Garoto
Espresso with milk

3.00

Capuccino
Capuccino

5.00

Chocolate quente
Hot chocolate

6.00

Copo de leite simples
Glass of milk

3.00

Copo de leite de soja
Soy milk glass

4.00

English Breakfast / Earl Grey / Frutos Vermelhos
English Breakfast / Earl Grey / Red Berries

6.00

Tilia / Camomila / Cidreira / Verde / Menta
Limeflower / Camomile / Melissa / Green / Mint

6.00

IVA incluído / VAT included
Livro de reclamações disponível / Complaints book available

Room Service
Marque o 2
Dial 2

Serviço disponível das 08h00 às 23h00
Service available from 8.00am until 11.00pm
€

Sopas e saladas
Soups and salads
Creme de legumes
Vegetable cream soup

4,00

Salada César de frango
Chicken Caesar salad

10,00

Salada Caprese
Caprese Salad

12 ,00

Hambúrguer, Sanduíches e tostas
Hamburger, Sandwich and toasts
Hambúrguer, queijo raclette, agrião e pickles
Beef burger, raclette cheese, watercress and pickles

12,50

Bagel de salmão fumado
Smoked salmon bagel

13,50

Sanduíche club
Club Sandwich

13,50

Prego do lombo em bolo do caco
Sirloin steak sandwich

15,00

Tosta de queijo
Cheese toast

7,00

Tosta mista
Cheese and ham toast

8,00

€

IVA incluído / VAT included
Livro de reclamações disponível / Complaints book available

Room Service Serviço das 12h30 às 15h00 e das 19h30 às 23h00
Marque o 2
Service from 12.30pm to 3.00pm and 7.30pm to 11.00pm
Call 2
Pratos Principais
Main Dishes
Esparguete à Bolonhesa
Spaghetti Bolognese

12,00

O nosso clássico risotto de Camarão
Shrimp risotto

19,00

Spaghetti nero de peixes e mariscos da nossa costa
Spaguetti nero with fish and seafood from our coast

18,00

Gnocchi com pesto, legumes assados
Gnocchi with pesto and roasted vegetables

11,50

Naco do Lombo de vaca com batatas fritas e salada

24,00

Molhos: Portuguesa, marrare e três pimentas

Beef loin with french fries and mixed salad
Sauces: Portuguese, marrare, and three peppers

Sobremesas
Dessert
Banana, doce de leite e bolacha Maria
Banana, sweet milk and cookies
Chocolate, avelã e caramelo
Chocolate, hazelnut and caramel

6,00

6,00

Após as 23h00 e até às 08h00 deverá ligar para a recepção e solicitar pelas
sugestões diárias
After 11:00pm until 08:00am please contact our reception and ask about our daily
suggestions

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

