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

BUFFET
SIMPLES
Saladas Simples
Alface
Cenoura
Milho
Pepino
Tomate

Peixe*
Filetes de dourada com arroz de cenoura e
espinafres
Lasanha de peixe e legumes
Filete de perca com suado de legumes e batata
confitada

Molhos
Cocktail
Iogurte
Maionese
Vinagretes

Carne*
Lombinho de porco com molho de cogumelos e
arroz de frutos secos
Arroz de pato
Perna de peru com molho de leitão

Buffet Padeiro
Pão variado

Sobremesas

Saladas Compostas

Baba de camelo com amêndoa
Bolo de Bolacha Crocante
Mousse de chocolate
Fruta da época

Sortidos de salgadinhos (3 variedades)
Salada de atum com feijão-frade
Salada de polvo em vinagrete

Entrada Quente
Ovos mexidos com farinheira

Sopa*
Sopa de legumes
Creme de tomate com coentros
Creme de abóbora com queijo fresco

Preços e condições:
*Escolher uma opção: sopa + prato de peixe + prato de carne
Bebidas não incluídas I Válido para grupos com mínimo 30 pessoas
Preço por pessoa com IVA incluído: €26,90 I Crianças até 12 anos 50% desconto

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

BUFFET
COMPOSTO
Saladas Simples

Entradas Quentes

Alface
Beterraba
Cenoura
Milho
Pepino
Tomate

Favas com enchidos
Estufado de feijão branco com bacalhau

Sopa*
Sopa de peixe
Creme de espargos com amêndoa torrada
Vichyssoise quente com crocante de presunto

Molhos
Cocktail
Iogurte
Maionese
Vinagretes

Buffet Padeiro e Broa

Peixe*
Lombo de bacalhau com migas e batata ao sal
Bife de atum à portuguesa com molho de
presunto
Tranche de corvina com molho de camarão,
acompanhado com esmagada de batata

Pão variado e broa

Carne*
Saladas Compostas

Peito de pato confitado com batata gratinada
Batata recheada com queijo creme e cebolinho
Cabrito assado no forno com grelos salteados e
Espetadas bon bon de legumes, tomate de cherry, batata corada
manjericão e mozarela
Vitela assada no forno a baixa temperatura com
Salada de bacalhau com pimentos
arroz de cogumelos e espargos
Vinagrete de polvo
Sobremesas
Enchidos grelhados
Tábua de queijos
Cheesecake
Sortido de salgadinhos (5 variedades)
Manjar Branco
Mulata de chocolate
Natas do céu
Tarte de amêndoa
Fruta da época

Preços e condições:
*Escolher uma opção: sopa + prato de peixe + prato de carne
Bebidas não incluídas I Válido para grupos com mínimo 30 pessoas
Preço por pessoa com IVA incluído: €35,90 I Crianças até 12 anos 50% desconto

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

FINGER
BUFFET
VOLANTE
Entradas Frias

Carne*

Tartes salgadas
Salada de aves com fusili tricolor
Salada de mexilhões com alho francês
Salada de mozarela com especiarias e tomate
Saladas da estação
Estupeta de atum
Folhados com queijo creme e cebolinho
Espetada de frango panado
Broa de milho com pasta de azeitona
Pão e broa
Empadas de galinha
Salgados Variados (chamuças e rissois)

Arroz de pato
Lombinhos de porco com salteado de bacon,
cogumelos, cebolinhas e batatas

Sopa*
Caldo verde
Creme de ervilha
Sopa de legumes

Peixe*
Bacalhau com natas
Lombinho de robalo corado com amêndoa, arroz
de cenoura e esparregado

Sobremesas*
Mulata de chocolate
Tarte de côco
Leite creme
Bavaroise de ananás
Fruta da época laminada

Preços e condições:
*Escolher uma opção: sopa + prato de peixe ou carne + 3 sobremesas
Suplemento segundo prato (carne e peixe): €6,00
Bebidas não incluídas I Válido para grupos com mínimo 30 pessoas
Preço por pessoa com IVA incluído: €18,50 I Crianças até 12 anos 50% desconto

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

SUPLEMENTO

BEBIDAS
Opção 1

Opção 3

Água Luso com gás
Água Luso sem gás
Sumos
Refrigerantes
Cerveja sem álcool
Café expresso Delta
Infusões

Água Luso com gás
Água Luso sem gás
Sumos
Refrigerantes
Cerveja
Vinho Branco Monte Servas (Alentejo)
Vinho Tinto Monte Servas (Alentejo)
Café expresso Delta
Infusões

Opção 2

Opção 4

Água Luso com gás
Água Luso sem gás
Sumos
Refrigerantes
Cerveja
Vinho Branco Vila Real
Vinho Tinto Vila Real
Café expresso Delta
Infusões

Água Luso com gás
Água Luso sem gás
Sumos
Refrigerantes
Cerveja
Vinho Branco Volupia (Bairrada)
Vinho Tinto Vale do Nídeo (Douro)
Café expresso Delta
Infusões

Preços e condições:

Preço por pessoa com IVA incluído á Taxa em vigor
Opção 1: €4,00
Opção 2: €5,00
Opção 3: €5,50

Opção 4: €7,50

Caso sejam seleccionados outros vinhos da carta do hotel será aplicado um desconto de 10% no preço indicado por garrafa

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

