PÁSCOA
2021

Brunch
195,0 0€ / para 2 pessoas

Vinnoiserie & Padaria
Folar clássico (1un)
Folar transmontano (1un)
Mini-Trança de chocolate (1 un)
Pão artesanal (2 un)
Manteiga de ovelha com flôr de sal fumada
Entradas
Azeitonas marinadas
Pasteis de massa tenra de alheira e ananás desidratado (4 un)
Empadas leitão com redução de laranja e pimenta vermelha da cambodia (4 un)
Triologia Portuguesa
Lentilhas, tomate cherry, abacate, sementes e vinagrete de yuzu
Burrata DOP com pesto e redução de balsâmico
Tártaro de lírio fumado com rábano picante e trigo serraceno
Pressé de Sapateira e tostas de pão brioche
Camarão marinado com cítrinos e maionaise chipotle
Cremoso de favas, limão confitado e tortilha de milho
Prato Principal | escolha 2 opções |
Cabrito Serrano confitado
Parmantier de trufa e seleção de legumes de época assados
Polvo do Algarve Assado
Batata doce de Aljezur, bimi e kumato cherry confitado
Bacalhau assado no forno
Grelos, batata ratte confitada e crumble de broa
Gallete de grão e sementes
Barberries e pinhão, natas ácidas, calamansi e rebentos de aipo
Sobremesa
Selecção de 4 ovos recheados
Saco de amêndoas
Mini Sobremesas: 10 unidades
Toucinho do céu
Bolo ópera
Tartelete de chocolate
Tablete de chocolate
Mil-folhas
Inclui sumo do dia

Brunch
crianças
35,0 0€ / por criança

Entradas
Panquecas (4 un) - Mapple Syrup e Nutella
Mini Folhados mistos (2 un)
Mini empada do dia (2 un)
Mini Quiche Lorraine (1 un)
Prato Principal | escolha 1 opção|
Panado de Frango com puré de batata
Peixe grelhado com legumes
Sobremesas
2 ovos recheados
1 tablete de cho colate
Saco de amêndoas
Sumo do dia

CABAZES
CABAZ CAÇA AOS OVOS | 35,0 0€

CABAZ FAÇA VOCÊ MESMO | 45,0 0€

Para os coelhinhos mais irrequi etos, um cabaz de caça aos ovos
com tudo o que precisa para organizar em sua casa.

Para os coelhinhos mais criativos temos preparado um cabaz de
“faça você mesmo”, darem azo à imaginação.

Inclui:
6 ovos de cho colate artesanais recheados com amêndoas
Kit pistas & instruções para caça
Desenho temático para colorir

Inclui:
4 meios ovos de cho colate para rechear
2 cremes de recheio
4 opções de decorações
2 chapéus de chef
Desenho temático para colorir

vo

Ritz

No ano em que fazemos 62 anos, temos uma e dição limitada de 62
Ovos de Páscoa exclusivos preparados para si.
Como verdadeiras obras de arte, to dos os ovos vêm acompanhados
por um cerificado com o seu número de série
e assinados pelo chef de pastelaria Diogo Lopes.
Quando ab ertos, cada ovo revela uma surpresa única
no hotel.

35 cm x 24 cm
•••
125,0 0 € / cada

Pas elaria
Folar de Páscoa Ritz |

40,00 €€

Folar de Páscoa Transmontano
(com enchidos)

40,0 0 €

Trança de Chocolate |

50,00 €

Encomendas recomendadas até 24h de antecedência.
Por favor contacte o nosso serviço de Take-Away e entregas RitzDelicatessen
ritz.delicatessen@fourseasons.com
213 811 418

