Brunch
dia da

Mãe
Restaurante Grill D. Fernando | 13h00 às 16h00
ENTRADAS & SALADAS
Alface | Cenoura algarvia | Duo de cebolas | Espargos | Tomate
e orégãos | Pimentos crocantes
Salada de atum com guacamole e ovo de codorniz | Salada de
queijo cabra com maça e toucinho | Salada grega | Beringela
assada com tomate e pesto | Salada de peru com espinafres
baby e avelã | Mexilhão em escabeche com funcho | Carpaccio
de novilho com cogumelos e cebola crocante | Seleção de
terrinas e patés | Vol-au-vent de camarão e abacate | Gyosas de
legumes com molho de soja | Mini empada de bacalhau | Shot
de manga e manjericão
Tortilha de legumes, bacon e tomate assado
Variedade de croissants, mini pastelaria e bolo à fatia
Iogurte com fruta aos pedaços
Seleção de pães, manteigas e azeite
Seleção de queijos nacionais e internacionais, tostas e
compotas

5|Maio

chocolate negro e menta | Crème brûlée de citronela |
Pavlova de morangos | Tartelete de caramelo salgado
| Pastéis de nata | Torta de cenoura com gengibre e
mascarpone
MENU CRIANÇAS
Creme de abóbora menina
Esparguete à bolonhesa
Peixe galo com arroz de legumes
Gomas, pipocas e mousse de Oreo
Bebidas
Espumante Sidónio de Sousa | Vinho branco
Sauvignon Vale das Areias | Vinho rosé Touriga
Nacional Vale das Areias | Vinho tinto Syrah Vale das
Areias | Cerveja | Refrigerantes | Sumo de abacaxi com
hortelã | Sumo de manga e laranja | Sumo de melão
com poejo | Sumo de frutos vermelhos | Águas, café ou chá

PRATOS QUENTES

Preço por pessoa 42€ | com bebidas incluídas

Aveludado de ervilhas e camarão
Arroz de tamboril escalfado com espargos e tomate fresco
Naco de vitela com salteado de cogumelos e alcachofras
Rosti de batata doce e panceta
Gratin de legumes
Gnochis de espinafres e pinhões

Crianças até ao 4 anos oferta; dos 5 aos 11 anos 50%
desconto
IVA incluído

SOBREMESAS

Informações e reservas | +351 213 106 000
guestservicealtis@altishotels.com
www.altishotels.com

Seleção de frutas da estação | Crumble de pêra | Mousse de

