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entradas

69

ostra gratinada

ostras do sul da ilha cobertas com cremoso 
molho bechamel, finalizadas no forno com 
queijo parmesão. 

99

camarão crocante

camarões selecionados e empanados, 
acompanhados de um delicioso molho especial.

89

tiras de mignon

tiras de filé mignon puxadas na manteiga com 
cebola, azeitonas verdes, tomate e salsa, 
servidas com mini-pães assados na hora

25

batata frita

500g de batata frita fininha e crocante, 
acompanhadas de molho especial

34

34

saladas

hamburgers

massas

salada tropical

mix de folhas verdes, tomate, amêndoas, 
croutons, queijo parmesão e delicioso molho 
especial de mostarda.

cheeseburguer

pão brioche fofinho, hambúrguer de costela, 
queijo, tomate, orégano acompanhado da nossa 
batata frita fininha e crocante

39

gourmet burguer

pão brioche fofinho, hambúrguer de costela, 
creme de queijo e cebolas caramelizadas 
acompanhado da nossa batata frita fininha e 
crocante

119

concha san marino

a especialidade do chef é feita de camarões 
selecionados com concha recheada ao molho 
quatro queijos (parmesão, provolone, gouda e 
gorgonzola)

99

filé mignon aos 4 queijos

Medalhões de filé mignon grelhados, 
acompanhados com spaghetti al dente e 
cremoso molho quatro queijos.

99

filé parmegiana com spaghetti

filé Mignon cuidadosamente empanado, coberto 
por queijo e presunto, acompanhado de 
spaghetti al dente ao molho sugo.

49

spaghetti bolonhesa

spaghetti ao molho sugo, carne moída e queijo 
parmesão ralado

35

spaghetti pomodoro

spaghetti ao molho sugo e queijo parmesão 
ralado

carnes

89

mignon light

medalhões de filé mignon grelhados, 
acompanhados de arroz soltinho e salada de 
folhas verdes selecionadas e tomates.

99

filé ao molho mostarda

medalhões de filé mignon cuidadosamente 
grelhados, acompanhados com molho mostarda, 
arroz soltinho e batatas fritas crocantes.

99

strogonoff de mignon

tiras de filé mignon e molho cremoso com arroz 
soltinho e batata palha crocante para completar.

frutos do mar

79

salmão ao molho de maracujá

generosa posta de salmão, regada ao molho de 
maracujá, acompanhada de ervilhas, brócolis e 
cenouras salteadas na manteiga com ervas.

99

camarão desterro

camarões selecionados salteados na manteiga de 
ervas com ervilhas, brócolis e cenouras no vapor

99

strogonoff de camarão

camarões selecionados ao molho cremoso, 
acompanhados de arroz soltinho e batata palha 
crocante

sobremesas

sorvete de creme e calda de chocolate

três bolas de sorvete de creme regadas com 
calda e raspas de chocolate belga.

petit gateau

mini bolo e calda de chocolate cremoso servido 
com bolas de sorvete de creme.

aves

29

frango light

peito de frango grelhado, acompanhado de 
arroz soltinho e salada de folhas verdes 
selecionadas e tomates.

café da manhã

79

café nantai
o verdadeiro café da manhã de hotel no seu 
quarto, com café, leite, 4 mini pães de trigos , 
2 croissants doces, 2 croissants salgados, 2 mini 
pães de queijo - tudo quentinho e assado na 
hora. Acompanha ainda iogurte integral, suco 
de laranja, geléia, manteiga, frutas da estação 
picadinhas, açúcar e adoçante. 

bebidas

 dose 15martini

 dose 15campari

 dose 19smirnoff

 dose 25tequila

 dose 17gin

25 dosejohnny walker red label

 dose 34johnny walker black label

 dose 34jack daniel’s

 dose 29
40

absolut

 dosecaipiroska de limão

35 dose

 gin, limão e red bull tropical

gin tônica com limão

45gin tropical 

frigobar
7coca-cola

7coca-cola zero

7guaraná

5água sem gás

6água com gás

17smirnoff ice

7água de coco

17red bull
20red bull tropical
15cerveja corona

cerveja stella 
cerveja budweiser

15
15
15

cerveja heineken

combos

55
55
55combo heineken

55combo stella

combo corona
combo budweiser

350absolut + 4 red bull

bomboniere

9chocolate

5trident

6
20

amendoim

castanha de caju
18pringles
8chocolate laka
5halls
25cigarro

25

35
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