venha receber o Novo Ano num ambiente
descontraído e informal. dois espaços, o
mesmo serviço, qualidade e animação
aperitivo despedida do Ano Velho
servido a partir das 19h30 do dia 31

música ao vivo
durante o aperitivo

frios
salada de couve e cenoura | salada de abacate
empadinhas de alheira | salada de batata bacon
e salsa | salada de polvo em vinagrete | enchidos
grelhados | tarte recheada com maionese |
estupeta de salmão | saladas da estação

DJ
música ambiente e de dança

massas e carnes frias
salada de aves com farfalle | salada fusilli com
pesto | rosbife laminado | presunto | lombo
de porco assado | paio laminado | molhos cocktail,
vinagrete, mostarda, maionese, tártaro
mariscos
camarão ao natural | pasta sapateira | mexilhão
meia casca | ameijôas à bulhão pato | salada de
frutos do mar em molho cocktail | crocante de
camarão
quentes
lasanha de legumes
creme de abóbora e laranja
filete de linguado com molho de camarão e
legumes suados
coxa de pato confitado com molho de frutos
do bosque e batata gratinada
buffet de sobremesas
arroz doce | aletria | rabanadas | sericaia | mousse
de chocolate branco e frutos vermelhos | filhós
fruta laminada | lampreia de ovos | tronco de natal
queijos e compotas
aconchego de Ano Novo
caldo verde | bifanas | preguinhos
bebidas
vinho branco e tinto Tirone (Douro)
águas, cerveja, refrigerantes,café
digestivos e serviço de bar
whisky novo e velho, aguardente,
licor beirão, baileys, porto, gin

disponível restante serviço de bebidas
de bar cobrado ao consumo

animação infantil
jogos, dança, pinturas faciais, balões

programas, preços e condições
2 noites
alojamento e pequeno-almoço | água e fruta
no dia de chegada | roupão e chinelos | jantar e
festa 31 dezembro | garagem gratuita
suplemento upgrade
suite € 15 Eur/noite (1)
(1)
late check-out

€ 160,00 por pessoa em quarto duplo
suplemento quarto individual € 70,00
crianças ( 4-12 anos): € 80,00

1 noite
alojamento e pequeno-almoço
jantar e festa 31 dezembro
| garagem
gratuita | late check-out(1)

€ 122,50 por pessoa em quarto duplo
suplemento quarto individual € 37,50
crianças ( 4-12 anos): € 60,00

opcional
brunch dia 1 de janeiro

€ 25,00 por pessoa
crianças ( 4-12 anos): € 15,00

condições

serviço de jantar buffet disponivel em 2 espaços
diferentes, respetivamente lobby e restaurante.
As reservas para um ou outro espaço estão sujeitas
à disponibilidade no momento do pedido.
depósito de garantia da reserva de 50%
no
momento da reserva.
(1)
sujeito a disponibilidade
condições especiais para grupos, por favor contactar
o departamento comercial
preços com IVA incluído

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

www.trypcoimbra.com

