Celebre a

Páscoa
em família no
Altis Grand Hotel

Brunch de domingo de Páscoa
Restaurante Grill D. Fernando | 12.30 às 16.00
ENTRADAS & SALADAS
Alface | Tomate cherry | Pepino e cebolinho | Espargos
brancos com citrinos | Rúcula e beterraba com maçã
Salada tomate, mozarela e figos confitados | Salada
Waldorf com crumble de farinheira, uvas e passas | Salada
de choco grelhado e abacate | Salada de novilho com
molho thai | Salada de bacalhau com grão e pimentos
Salmão fumado com canónigos e lima | Chamuça de legumes
| Rissóis de sardinha | Folhadinhos de espinafres | Profiteroles
recheados com brie e presunto | Seleção de carnes frias
e vinagrete de mostarda | Tábua de peixes fumados com
guacamole e algas
Ovos mexidos, bacon e salsichas
Variedade de croissants, mini pastelaria e bolo à fatia
Shots de iogurte e compota com granola
Seleção de pães, manteigas e azeite

21| Abril

Arroz doce | Leite de creme | Mousse de café | Pão-de-ló |
Pastéis de nata | Farófias | Fondue de chocolate
Bebidas
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
MENU CRIANÇAS
Creme de cenoura e batata doce
Tranches de salmão com legumes
Mini pizza de fiambre
Ovos e coelhos de chocolate, amêndoas e gelatinas

PRATOS QUENTES

ANIMAÇÃO

Canja de pato com salteado de legumes e cogumelos
Lascas de bacalhau com tomate confit e azeitona
Cabrito assado com arroz de miúdos e carqueja
Batata assada e grelos com alho
Risoto de abóbora e queijo cabra com rebentos

Caça aos ovos e pinturas com animadora infantil

Seleção de queijos nacionais, internacionais e compotas

Preço por pessoa com bebidas incluídas 42€
Crianças até ao 4 anos oferta; dos 5 aos 11 anos 50%
desconto
IVA incluído

SOBREMESAS
Seleção de frutas da estação | Folar de Páscoa | ninhos |

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

