COFFEE
BREAK
SIMPLES

Bebidas

Comidas

Água Luso com gás
Água Luso sem gás
Café expresso Delta
Café saco Delta
Chás diversos
Leite meio-gordo
Néctar de frutos vermelhos

Bolo maçã e canela
Maçã Granny Smith
Mini natas

COMPOSTO

€5,00

€8,00

Bebidas

Comidas*

Água Luso com gás
Água Luso sem gás
Café expresso Delta
Café saco Delta
Chás diversos
Leite meio-gordo
Néctar de pêra
Néctar de maçã
Sumo de laranja natural

Muffin de noz
Muffin de frutos silvestres
Folhado de noz pecan
Bolo brigadeiro
Mini broa de maçã e passas
Mini broa de carne e chouriço
Sandes variadas em mini pão da beira
Chamuça
Croquete de carne
Espetadas de fruta
Mini batido de fruta variada
*O valor do coffe break composto inclui 8 elementos à escolha do cliente

Preços e condições:
Preço por pessoa com IVA incluído. No caso de serviço permanente na sala de reunião, não será efectuada qualquer
reposição salvo pedido expresso e de acordo com as condições e preços previamente estabelecidos.

Informações e reservas:
T. (+351) 239 480 800 – E. tryp.coimbra@melia.com – www.trypcoimbra.com

COFFEE
BREAK
SAUDÁVEL

€10,00

Bebidas

Comidas*

Água Luso com gás
Água Luso sem gás
Café expresso Delta
Café saco Delta
Chás quentes e frios
Leite de soja
Leite magro
Sumo de abacaxi com hortelã
Sumo de laranja natural

Laço vital cereais
Muffin cenoura
Croissant multicereais
Pão de cereais com queijo fresco e rúcula
Sandes em pão de forma integral com fiambre a alface
Iogurte líquido magro
Iogurte grego
Doces de fruta diversos e mel
Frutos secos (amêndoa, avelã e noz)
Sementes (goji, girassol e linhaça)
Granola e muesli
Mini Smoothie de fruta variada
Taças de fruta variada
*O valor do coffe break composto inclui 10 elementos à escolha do cliente

Preços e condições:
Preço por pessoa com IVA incluído. No caso de serviço permanente na sala de reunião, não será efectuada qualquer
reposição salvo pedido expresso e de acordo com as condições e preços previamente estabelecidos.

Informações e reservas:
T. (+351) 239 480 800 – E. tryp.coimbra@melia.com – www.trypcoimbra.com

