simples
chá, café, leite
sumos
águas
bolachinhas
bolos fatiados
€ 4,00
completo
chá, café, leite
sumos
águas
miniaturas de pastelaria
mini sanduíches de queijo e fiambre
bolos fatiados
€ 6,50
executivo
chá, café, leite
áuas
sumo laranja natural
sumo maçã
mini sanduiches de queijo e fiambre
mini croossant misto
mini folhados salgados
iogurtes líquidos
fruta laminada
€ 8,00

saudável
chá
café
leite magro
águas
sumos light
bolachas de água e sal
pão integral
compotas sem açúcar
mini sanduiches de queijo magro
e fiambre de frango em pão integral
salada de fruta
barritas de cereais
iogurtes líquidos magros
€ 8,50
especialL
chá, café, leite
águas
sumo laranja natural
mini sanduiches club
mini sanduiches de presunto
mini croissants com queijo e fiambre
mini chamuças, rissóis e pasteis de bacalhau
mini crepes doces
mini pastéis de nata e bolas de berlim
bolo de chocolatei
iogurte grego com fruta
fruta laminada
€ 11,00

Preços e condições
Todos os preços são por pessoa e incluem o IVA. 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.

informação e reservas - T:239 480 800 - e-mail: tryp.coimbra@melia.com

www.trypcoimbra.com

entradas / saladas
8 entradas frias
5 saladas da estação
quentes
sopa
prato de massa
prato de peixe
prato de carne
4 guarnições
sobremesas
4 sobremesas
Salada de fruta
Fruta laminada

Preços e condições
Composição: entradas + sopa + peixe + carne + sobremesas | Bebidas não incluídas | Válido para grupos
com mínimo 30 pessoas | Válido para serviço de almoço | Preço por pessoa com Iva incluído: € 17,00

informação e reservas - T:239 480 800 - e-mail: tryp.coimbra@melia.com

www.trypcoimbra.com

entradas frias / saladas

peixes

empada de alheira em filo
tartes salgadas
pataniscas de bacalhau
salada de três massas
com molho pesto
salada de mexilhões
com alho francês
salada de maça raineta
com maionese de limão
salada de mozarela
com especiarias, e tomate
saladas da estação
folhados de queijo
creme e cebolinho

filete de pescada com arroz de legumes
salmão grelhado com flor de sal e azeite
de tomilho, batata grelhada e suado de legumes
gratinado de bacalhau com espinafres e camarão

entrada quente

mousse de chocolate com nozes caramelizadas
arroz doce à moda de Coimbra
pudim de laranja aromatizado com tomilho de limão
leite-creme queimado
pasteis de nata
tarte de coco
cheesecake com frutos silvestres
salada de frutas

fetuccinni com perú, queijo ilha
e molho de tomates
sopa
creme de agrião com espinafres
caldo verde com chouriço tradicional
sopa de feijão vermelho
com legumes da horta

carnes
carne de porco com mexilhões,
coentros e batata alourada
aba de vitela no forno com batata corada e grelos
folhado de frango com farinheira tradicional,
arroz de cogumelos e espinafres salteados
sobremesas

Preços e condições
Composição: entradas + sopa + peixe + carne + selecção 5 sobremesas | Bebidas não incluídas | Válido para grupos
com mínimo 30 pessoas | Preço por pessoa com Iva incluído: € 21,00 - Crianças até 12 anos: 50% desconto

informação e reservas - T:239 480 800 - e-mail: tryp.coimbra@melia.com

www.trypcoimbra.com

entradas frias / saladas
alheira com tomate e manjericão
pataniscas de legumes
espetada de frango panada
salada de aves com fusilli tricolor
ameixas com requeijão e ovas de salmão
bruscheta de presunto e figo seco
salada de rucula com queijo de cabra
e vinagrete de tomate
salada de maça raineta com maionese de limão
saladas da estação
cogumelos com alho e bacon
espetada de mexilhão em escabeche
broa de milho com pasta de azeitona
presunto laminado
azeitonas temperadas
entradas quentes
ovos mexidos com farinheira
estufado de feijão branco com bacalhau
sopa
sopa de feijão verde e tomate | Canja de galinha
puré de ervilha com aromas frescos

peixes
lascada de bacalhau com broa em cama de couve
salteada e batata assada
filet de perca com molho de alcaparras e camarão,
batata confitada em azeite
peixe-espada corado com banana, puré de batata e
legumes suados
carnes
rolo de alcatra recheado, trouxa de legumes
e batata al alho
lombinhos de porco com salteado de bacon,
cogumelos, cebolinhas e batatas
coxa de pato confitada em aromas do monte e
arroz de substância
sobremesas
mousse de chocolate com nozes caramelizadas
arroz doce à moda de Coimbra
pudim de ovos
leite-creme queimado com açúcar mascavado
bolo brigadeiro de chocolate
tarte de coco
banoffi
cheesecake com frutos silvestres
miniaturas de pastelaria
fruta laminada

Preços e condições
Composição: entradas + sopa + peixe + carne + selecção 5 sobremesas | Bebidas não incluídas | Válido para grupos
com mínimo 30 pessoas | Preço por pessoa com Iva incluído: € 26,00 - Crianças até 12 anos: 50% desconto

informação e reservas - T:239 480 800 - e-mail: tryp.coimbra@melia.com

www.trypcoimbra.com

entradas frias / saladas
carpaccio de perú
pastéis de nata salgados
pastel de queijo cabra com mel e frutos secos
empadas de alheira
salada de frango com fusilli tricolor
alcachofras com vinagrete e mel
pasta de sapateira
polvo em vinagrete
salada de maça raineta com maionese de
limão, nozes e aroma de aipo
salada de rucula com queijo feta e
vinagrete de tomate
suado de legumes com flor de sal
salada do mar com abóbora
panado de bacalhau e mexilhão
salmão marinado com limão e cravinho
sroa de milho com pasta de azeitona
presunto laminado
tábua de queijos
azeitonas temperadas
shot de gaspacho
entradas quentes
tagliatelli com tomate, camarão e pesto
ameijoas à Bulhão Pato
sopa
creme de tomate com ovo
sopa de peixe e camarão com coentros
sopa de abóbora com morcela e queijo fresco

peixes
bacalhau dourado com molho de presunto e
pimentos atomatados e puré gratinado
filetes de linguado com molho de camarão,
cromesquis de batata e suado de legumes
lombo de dourada em crosta de linguiça, batata
duquesa e estufado de feijão branco
carnes
cabrito no forno, grelos salteados e batata alourada
feijoada de leitão
naco de vitela com azeite de alho e pimenta preta,
couve estufada e batata ao sal
sobremesas
mousse de chocolate com nozes caramelizadas
mousse de manga com lima
leite-creme queimado com açúcar mascavado
tarte de chocolate amêndoa e frutos vermelhos
tarte de maçã e canela
bolo brigadeiro de chocolate
torta Aveirense
banoffi
chessecake com frutos silvestres
doce perfeito
mini pastel de nata
mini bola de berlim
fruta laminada

Preços e condições
Composição: entradas + sopa + peixe + carne + selecção 5 sobremesas | Bebidas não incluídas | Válido para grupos
com mínimo 30 pessoas | Preço por pessoa com Iva incluído: € 31,00 - Crianças até 12 anos: 50% desconto

informação e reservas - T:239 480 800 - e-mail: tryp.coimbra@melia.com

www.trypcoimbra.com

entradas

carne

salada de camarão com frutas
e maionese de mel e limão
pastel de alheira com broa frita e grelos
salteados em pesto de tomate
puré de ervilha com presunto
desidratado e coentros
sopa de abóbora com morcela
e queijo fresco

rolo de alcatra recheado, trouxa de legumes
e batata ao alho
folhado de frango com farinheira, ratatouille de
castanhas, cogumelos, cebolinhas e bacon
lombinho de porco corado em azeite de alecrim,
tarte de legumes e batata alourada
sobremesas

peixe
bacalhau dourado com molho
de presunto e pimentos atomatados
lombo de perca com molho de
alcaparras e camarão
arroz de tamboril com camarão, amêijoas
e aromas frescos

doce perfeito
tarte de maçã e canela com gelado
de baunilha e nozes
crepe de leite creme com
sorvete de manga

Preços e condições
Composição: entrada + peixe ou carne + sobremesa | Bebidas não incluídas | Válido para grupos
com mínimo 15 pessoas | Preço por pessoa com Iva incluído: € 22,00 | Suplemento mais um prato: € 5,00 por pessoa.

informação e reservas - T:239 480 800 - e-mail: tryp.coimbra@melia.com

www.trypcoimbra.com

entradas

carne

açorda de camarão em pão da Mealhada
chamuça de alheira com três alfaces
lasanha de bacalhau com tomate
e queijo fresco
puré de feijão vermelho com legumes
da horta
sopa de peixe com hortelã menta

peito de pato com frutos vermelhos, vinho do porto
e batata gratinada
lombinhho de porco com açorda de espargos
e enchidos
plumas de perú recheadas com queijo ilha e morcela,
estufado de feijão branco e pastel de nata salgado
naco de vitela salteado com queijo de Penela,
couve salteada com bacon e batata ao alho

peixe
sobremesas
lascada de bacalhau com broa em cama
de couve salteada e batata a murro
lombinho de robalo corado com amêndoa,
arroz de cenoura e tartelete de esparregado
rodovalho suado com tostas de pão caseiro,
batata salteada e legumes frescos
lombo de dourada em crosta de linguiça,
batata duquesa e estufado de feijão branco

crepes perfeitos
cheesecake com molho de frutos silvestres
e sorvete de manga
laminado de frutas com gelado de tangerina
banoffi

Preços e condições
Composição: entrada + peixe ou carne + sobremesa | Bebidas não incluídas | Válido para grupos
com mínimo 15 pessoas | Preço por pessoa com Iva incluído: € 25,00 | Suplemento mais um prato: € 7,00 por pessoa.

informação e reservas - T:239 480 800 - e-mail: tryp.coimbra@melia.com

www.trypcoimbra.com

opção 1

opção 3

águas
sumos
refrigerantes
cerveja sem álcool
café
infusões
€ 4,00

águas
sumos
refrigerantes
cerveja
vinho branco e tinto Vila Real (Douro)
café
infusões
€ 5,50

opção 2

opção 4

águas
sumos
refrigerantes
cerveja
vinho branco e tinto Hotel
café
infusões
€ 5,00

águas
sumos
refrigerantes
Cerveja
vinho branco e tinto 100 Hectares (Douro)
café
infusões
€ 7,50

Preços e condições
Válido para grupos com mínimo 20 pessoas | Preços por pessoa com Iva incluído
Caso sejam seleccionados outros vinhos da carta do hotel serão aplicado um desconto
de 10% no preço indicado por garrafa

informação e reservas - T:239 480 800 - e-mail: tryp.coimbra@melia.com

www.trypcoimbra.com

sugestão 1
canapés
pastel de queijo creme com cebolinho
empada de alheira
shot de melão com manjericão
porto extra dry |
espumante
sumos
água
€ 9,00
Ssugestão 2
tortinha de presunto e maionese de cebolinho
mini crocantes de camarão
pastel de queijo Rabaçal com doce de abóbora
bruscheta de mozarela com tomate cherry
morcela com compota de maçã
espetada de manga, ananás e kiwi
shot de tomate com oregãos
mini pastelaria
vermutes
sangria
espumante
vinho branco e tinto
sumos
águas
café
€ 14,00

sugestão 3
mini hamburguers do lombo
risotto de cogumelos e queijo ilha
tártaro de salmão fumado
tentáculos de polvo frito
camarão em tempura
mini pastel de nata salgado
bruscheta de chévre com presunto
brás de farinheira
ameixas com requeijão e ovas de salmão
shot de manga com lima
mini pastel de nata
mini bola de berlim
gin
vermutes
porto seco
sangria
whisky
caipirinha
espumante
vinho branco e tinto
águas
café
€ 18,00
sugestão 4 - sushi
maki sushi
uramaki sushi
nigiri sushi
wasabi
molho de soja
gengibre
€ 1,50/peça ( mínimo 40 peças)

Preços e condições
Válido para grupos com mínimo 20 pessoas | Preço por pessoa (excepto sugestão Sushi) com Iva incluído

informação e reservas - T:239 480 800 - e-mail: tryp.coimbra@melia.com

www.trypcoimbra.com

mariscos
camarão salteado em whisky
camarão ao natural
sapateira recheada
amêijoas à Bulhão Pato
mexilhão com vinagrete de pimentos
tostas
€ 5,00
sushi
maki sushi
uramaki sushi
nigiri sushi
sashimi
wasabi
molho de soja
gengibre
€ 3,50
doces e frutas
mousse de chocolate
leite-creme queimado
arroz doce
banoffi
cheesecake com frutos silvestres
tarte de coco
bolo de bolacha
mini pastel de nata
fruta laminada
€ 5,00

queijos e compotas
rabaçal
serra amanteigado
ilha S. Jorge
cabra
requeijão
tostas e pão d’avó
doce de abóbora, morango, figo,
marmelada e goiabada
€ 4,00
show-cooking de ovos
ovos mexidos com espargos ou com farinheira
ou com queijo ilha
tortilha de ervas ou presunto
ou com queijo rabaçal ou com camarão
€ 3,00
show-cooking de crepes
chocolate
maçã
ovos moles
€ 3,00
petiscos
moelas
orelha de coentrada
polvo em vinagrete
petinguinha de escabeche
salada de bacahau
mexilhões meia-casca
favas à portuguesa
estupeta de atum
caldo verde
mini francesinhas
€ 5,00

Preços e condições
Válido para grupos com mínimo 30 pessoas | Preços por pessoa com Iva incluído

informação e reservas - T:239 480 800 - e-mail: tryp.coimbra@melia.com

www.trypcoimbra.com

