Menu Restaurante
Restaurant Menu

Aperitivos / Appetizers

Pratos Principais / Main Courses

Porção de batata frita

24,00

Filé aperitivo acebolado servido com torradas

46,00

Frango à passarinho

42,00

French fries portion

Steak bites with grilled onions served with bread toasts

Brazilian fried chicken cooked with garlic and parsley

Escolha a proteína + 2 acompanhamentos
Choose the protein + 2 side options

Frango grelhado

42,00

Contraﬁlé

50,00

Filé-mignon

60,00

Tilápia grelhada

60,00

Grilled chicken

Chorizo steak

Fillet mignon

Saladas / Salads

Grilled Saint Peter

Salada verde com tomate

32,00

Salada Caesar de frango

42,00

Salada caprese à brasileira

28,00

Green salad with tomato

Caesar salada with chicken

Arugula salad with tomato, white cheese and pesto dressing

Opções de acompanhamentos:
Arroz branco, arroz de brócolis.
Batata frita, legumes salteados, salada verde ou legumes grelhados.
Side options:
White rice, broccoli rice.
French fries, sauteed vegetables, green salad or grilled vegetables

Omeletes / Omelets

Sopas / Soups

Acompanha salada verde ou batata frita
Served with green salad or french fries

Sopa de legumes

28,00

Vegetables soup

28,00

Canja de galinha
Chicken soup

Simples

22,00

Queijo com presunto

26,00

Simple

Cheese and ham

Massas / Pasta
Penne ao molho pomodoro

28,00

Espaguete à bolonhesa

44,00

Penne with pomodoro sauce

Spaghetti with bolognese sauce

Não contém glúten

Vegetariano

Os preços serão acrescidos de 10% de taxa de serviço, conforme acordo coletivo entre o hotel e o Sindicato (S.T.C.H.S.M.R.J)
PROCON-RJ: 151- Fiscalização Sanitária do Município do Rio de Janeiro: 1746
Nossa cozinha e suas dependências estão franqueadas à visitação.

SE BEBER NÃO DIRIJA

08/2020

Os alimentos que não contêm glúten podem ter sido manipulados em ambientes compartilhados com outras preparações, podendo assim conter traços de glúten.
The gluten-free food might have been handled in areas also disignated to other preparations that contains gluten, therefore traces of gluten may be present.

Menu Restaurante
Restaurant Menu

Sanduíches / Sandwiches

Bebidas / Beverage

Acompanha salada verde ou batata frita
Served with green salad or french fries

Misto quente ou queijo quente

Ham and cheese sandwich or toasty chesse sandwich

Cheeseburger

24,00
34,00

Hamburguer with cheese

Sanduíche de frango grelhado

Com maionese de ervas e cebola caramelizada
Chicken sandwich with herb mayonnaise and caramelized onions

Sanduíche de ﬁlé com queijo
Tenderloin sandwich with cheese

36,00

Água mineral (300ml)

5,50

Refrigerante (lata)

6,00

Suco de fruta

8,00

Mineral water

Soda (can)

Fruit juice

Jarra de suco pequena

20,00

Jarra de suco grande

40,00

Small juice jar

38,00

Large juice jar

Cerveja (lata)
Beer (can)

Pizzas
Muçarela

30,00

Pomodoro sauce and mozzarella

Calabresa

Pomodoro sauce, mozzarella and sausage

Margherita

Muçarela, tomate e manjericão
Pomodoro sauce, mozzarella, tomato and basil

36,00

Cerveja (long neck)

10,00

Red Bull

15,00

Beer (long neck)

Energetic

Café expresso
34,00

8,00

Coﬀee

5,00

Sobremesas / Dessert
Pudim de leite

18,00

Brownie de chocolate

18,00

Sorvete (chocolate, morango ou creme)

18,00

Torta do Chef

18,00

Frutas da estação

14,00

Milk pudding

Chocolate brownie

Ice cream (chocolate, strawberry or vanilla)

Chef`s pie suggestion

Não contém glúten

Vegetariano

Os alimentos que não contêm glúten podem ter sido manipulados em ambientes compartilhados com outras preparações, podendo assim conter traços de glúten.
The gluten-free food might have been handled in areas also disignated to other preparations that contains gluten, therefore traces of gluten may be present.
Os preços serão acrescidos de 10% de taxa de serviço, conforme acordo coletivo entre o hotel e o Sindicato (S.T.C.H.S.M.R.J)
PROCON-RJ: 151- Fiscalização Sanitária do Município do Rio de Janeiro: 1746
Nossa cozinha e suas dependências estão franqueadas à visitação.

SE BEBER NÃO DIRIJA

08/2020

Fresh fruits

