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Serviço de Almoço

Detalhes de Pacote  

Horário: das 7.30 às 10.00 horas

Serviço de Pequeno-Almoço 
Centro de venda: Restaurante Eva

Folheto Informativo: 'Tudo Incluído Plus'   

Serviço: regime buffet

Centro de venda: Restaurante Eva

Composição: sumos de fruta; fruta fresca; fruta de conserva; artigos de padaria e pastelaria; manteiga, doce e mel; 
cereais; iogurtes; queijos; charcutaria; ovos cozidos; ovos mexidos ou estrelados; feijão em tomate; bacon grelhado ou 
salsichas grelhadas; tomate grelhado ou cogumelos salteados; waffles belgas ou croquetes de batata ou panquecas; 
água mineral; leite; leite de chocolate; café; chá; chocolate quente.  

Horário: das 12.30 às 15.00 horas
Serviço: regime buffet (ocasionalmente pode ser serviço à mesa)

Horário: das 19.00 às 22.00 horas

Serviço de Bar 

Composição: ciclo quinzenal de ementas Table d'Hôte e composto por: sopa; saladas verdes e compostas com molhos 
diversos; prato de peixe; pratos de carne; prato vegetariano; buffet de sobremesas; gelados; buffet de fruta e queijos; 
vinhos da casa branco e tinto; sangria; cerveja à pressão; refrigerantes; sumos; águas minerais; café e chá.

Centro de venda: Bar Adão, Bar Giro e Club Glam

Composição: selecção de refrigerantes; sumos; xaropes; águas minerais; vinhos da casa; sangria; vinhos do porto 
branco seco, ruby e tawny; cerveja à pressão e cerveja sem álcool; vermutes; bebidas espirituosas 'nacionais': whisky, 
gin, rum, vodka, tequila, brandy; licores nacionais; cafetaria incluindo café, descafeinado, chá, infusões e chocolate 
quente.

Serviço de Snacks 

Cerveja à pressão; refrigerantes; sumos; águas minerais; cafetaria incluindo café, descafeinado, chá, infusões e 
chocolate quente; selecção de gelados avulsos em cone ou copo. 

Horários: Adão: 10.00 às 23.00 horas; Giro: 11.00 às 18.00 horas; Glam: 19.00 às 23.00 horas
Serviço: balcão ou serviço à mesa

Serviço: balcão

Centro de venda: Restaurante MGE ou Restaurante Eva

Centro de Venda: Pool Snack-Bar Pátio Caribe

Serviço: regime buffet (ocasionalmente pode ser serviço à mesa)

Composição: selecção de baguetes quentes e frios; hambúrgueres e cachorros; pepitas de frango; pizza à fatia; 
selecção de saladas; batata frita; aros de cebola; coleslaw. 

Nota: os centros de venda aqui mencionados, horários e a selecção de comidas e bebidas podem ser alterados sem 
aviso prévio devido ao movimento do hotel.

Horário: das 11.00 às 12.00 horas e das 15.00 às 17.00 horas

Composição: ciclo quinzenal de ementas Table d'Hôte e composto por: sopa; bar de saladas com molhos diversos; 
prato de peixe; pratos de carne; prato vegetariano; buffet de sobremesas; buffet de fruta; vinhos da casa branco e tinto; 
sangria; cerveja à pressão; refrigerantes; sumos; águas minerais; café e chá.

Serviço de Jantar
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