MENUS
TRABALHO
Menu 1

Menu 4

Sopa fria de meloa com presunto crocante
Filete de perca em cama de legumes assados
Lombinho de porco com risotto de
cogumelos
Mousse de lima

Salada de frutas tropicais com camarão e
salmão fumado
Medalhões de garoupa com arroz de frutos
secos e espargos verdes salteados
Bochechas de vitela confitadas com puré de
ervilha
Brownie chocolate com gelado baunilha

Menu 2
Pastel de Queijo da Serra com mel e nozes
Peixe-galo corado com legumes da horta
Perna de borrego assada no forno com batata
e grelos salteados
Ananás grelhado com cravinho e gelado de
manga

Menu 5
Mil folhas de salmão fumado em cama de
misto alface
Filete de robalo com puré de cenoura e
pimentos assados
Peito de pato com batata gratinada e crepe de
legumes
Creme Brulée com gelado de tangerina

Menu 3
Creme de abóbora com laranja e gengibre
Bacalhau confitado com batata esmagada e
esparregado de grelos
Tornedó de vitela com legumes salteados e
batata ponte nova
Tarte de amêndoa com gelado de baunilha

Preços e condições:
Composição: entrada + prato de peixe ou carne + sobremesa
Preço por pessoa com IVA incluído
Menu 1: €19,50
Menu 2: €21,50

Menu 3: €23,50

Menu 4: €25,50

Menu5: €27,00

Suplemento segundo prato (carne e peixe): €7,00
Bebidas não incluídas I Válido para grupos com mínimo 15 pessoas

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

