Cardápio

Pratos executivos
- Sopas de legumes: R$ 25,00
- Prato kids (arroz, feijão, fritas e nuggets): R$ 33,00
- Frango grelhado c/ arroz, fritas e salada: R$ 40,00
- Strognoff de carne ou frango c/ arroz e batata palha: R$ 40,00
- Lombo grelhado c/ arroz, fritas e salada: R$ 40,00
- Peixe empanado c/ arroz, purê de batata e salada: R$ 45,00
- Filé mignom c/ arroz, fritas e salada: R$ 50,00
- Filé mignom ao molho madeira c/ purê de batata, arroz e salada: R$ 55,00
- Filé mignom a parmegiana c/ purê de batata, arroz e salada: R$ 55,00
- Prato do dia: Consulte restaurante

Porções

Acompanhamentos

- Quibe (10 unidades): R$ 25,00
- Coxinha (10 unidades): R$ 25,00
- Fígado c/ cebola ou jiló: R$ 25,00
- Linguiça acebolada: R$ 25,00
- Bolinho de bacalhau (10 unidades): R$ 30,00
- Fritas: R$ 30,00
- Mandioca frita: R$ 30,00
- Frango a passarinho: R$ 35,00
- Filé de tilápia: R$ 40,00
- Fritas com queijo e bacon: R$ 35,00
- Torresmo c/ mandioca: R$ 35,00
- Filé de tilápia c/ fritas: R$ 45,00
- Contra filé c/ fritas ou mandioca: R$ 48,00
- Tábua mista (contra filé, frango a passarinho,
linguiça, mandioca e batata palito): R$ 69,00

- Bacon: R$ 5,00
- Ovo frito: R$ 5,00
- Arroz branco: R$ 15,00
- Feijão: R$ 12,00
- Arroz com alho: R$ 18,00
- Salada: R$ 15,00

Massas
- Espaguete alho e óleo: R$ 33,00
- Espaguete a bolonhesa: R$ 33,00
- Espaguete ao molho branco: R$ 33,00

Hamburguers
- Misto quente (pão de forma, presunto e queijo): R$ 12,00
- X-burguer (pão e carne de hambúrguer, queijo e presunto): R$ 20,00
- Gran Minas: (pão e carne de hamburguer, queijo, presunto, ovo,
batata palha e salada: R$ 25,00

Omeletes

Salgadinhos

- Mista (ovo, presunto e queijo): R$ 15,00
- Napolitano (ovo, presunto, queijo
bacon e tomate): R$ 20,00

- Chips: R$ 12,00

Salgados

Chocolates

- Bolinho de bacalhau: R$ 6,00
- Coxinha: R$ 6,00
- Quibe: R$ 6,00

- Bis: R$ 10,00
- Caixa de bombom: R$ 15,00

Bebidas

Sobremesas

- Água mineral: R$ 3,50
- Água com gás: R$ 4,00
- Suco lata: R$ 5,00
- Refrigerante lata: R$ 5,00
- Coco: R$ 5,00
- Suco natural 300ml: R$ 7,00
- Cerveja: R$ 7,00
- Skol beats: R$ 8,00
- Gatorade: R$ 8,00
- Ice: R$ 8,00
- Energético: R$ 12,00

- Picolé: Consultar balcão
- Sobremesa: R$ 7,00
- Açaí: R$ 8,00

Destilados
- Cachaça: R$ 4,00
- Cachaça Vale Verde: R$ 8,00
- Vodka: R$ 10,00
- Red Label: R$ 12,00

Taxas
- Serviço de quarto: R$ 5,00

Drinks
Mojito
rum, hortelã, açúcar, limão, água com gás e gelo: R$ 18,00

Madras
granberry, laranja, vodka e gelo: R$ 16,00

Screw drive
vodka, laranja e gelo: R$ 16,00

Frozen de morango
vodka, morango e gelo: R$ 16,00

Frozen de abacaxi
vodka, abacaxi e gelo: R$ 16,00

Gin tônica
gin, água tônica, limão, alecrim e gelo: R$ 18,00

Margarita
tequila, licor de laranja, limão, sal e gelo: R$ 18,00

Pina colada
rum, abacaxi, leite de coco, leite condensado, cobertura de
chocolate e gelo: R$ 16,00

Cuba libre
rum, coca-cola, limão e gelo: R$ 12,00

Caipirinha
pinga, limão, açúcar e gelo: R$ 12,00

Caipivodka
vodka, limão, açúcar e gelo: R$ 16,00

PIZZA
NA PEDRA

PEQUENA (4 PEDAÇOS): R$ 39,00
MÉDIA (6 PEDAÇOS): R$ 59,00
EMBALAGEM P/ LEVAR: R$ 3,00

À moda Gran Minas
mussarela, presunto, azeitona, pimentão, cebola, milho, calabresa e bacon

Carne de sol
mussarela, catupiry e carne de sol

Frango a bolonhesa
mussarela, frango desfiado e molho a bolonhesa

Napolitana
mussarela, presunto, tomate e azeitona

Palmito
mussarela, catupiry, palmito, cebola e ovo

Forno de Minas
mussarela, presunto, calabresa, pimentão, cebola e azeitona

Frango com catupiry
peito de frango desfiado e catupiry

Lombinho canadense
lombo, cebola, tomate e mussarela

Portuguesa
presunto, mussarela, cebola, azeitona e ovo

Marguerita
parmesão, tomate, mussarela e manjericão

Informações importantes

Horários de funcionamento
- Café da manhã: 7h às 10h
- Restaurante: 10h às 22h (sextas e sábados) | 10h às 18h (domingo)
- Piscina normal: 10h às 20h | Piscina aquecida: 10h às 18h
(exceto em dias de manutenção)
Fora deste horário estará em tratamento químico

Proibido na piscina
- Uso de objetos
- Comestíveis em geral
- Bebidas em recipientes de vidro
- Crianças desacompanhadas
- A prática de saltos mortais

Não nos responsabilizamos por objetos
perdidos nas dependências do hotel

