cOmunhÕes
De 01 de maio a 15 de junho
12h30 - 16h30

HF IPANEMA PORTO
Restaurante Rio’s
Rua do Campo Alegre, 156/172, 4150-169 Porto
Reservas: events@hfhotels.com | +351 225 322 172

Menu 1

25€
pessoa

Menu 1
Welcome drink
Vinho de Porto branco e tawny
Sumos de fruta
Croquetes de bacalhau e bombons de alheira
Aperitivos de bar
Aveludado de espargos com sésamo tostado
Naco de bacalhau com batata a murro, grelos e broa
aromatizada com coentros
Duo de mousse de chocolate e caramelo
Bolo festivo e espumante

Menu 2

Vinhos do hotel, águas, refrigerantes e cervejas
Café
Decoração (ao critério do hotel)

31€
pessoa

Sala privada: acresce suplemento

Menu 2
Welcome drink
Vinho de Porto branco e tawny
Sumos de fruta
Croquetes de bacalhau e bombons de alheira
Aperitivos de bar
Crepes de marisco
Medalhões de novilho com puré de alheira
Bolo de chocolate com gelado de lima
Bolo festivo e espumante
Vinhos do hotel, águas, refrigerantes e cervejas
Café
Decoração (ao critério do hotel)

www.hfhotels.com
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Condições gerais de venda
Crianças:
Até aos 4 anos: Oferta.
Dos 5 aos 8 anos: 50% do valor por adulto.
Outras informações:
Serviço para o mínimo de 10 pessoas (no restaurante, em regime de não exclusividade).
Serviço em sala privada acresce suplemento, com o mínimo de 30 pessoas.
Os nossos preços incluem IVA
Deverá ser feita escolha única de ementa para todo o grupo
Taxa de rolha: 10€/garrafa
Taxa de serviço extra horário 1€/pessoa/hora
Oferta de 1 lugar de estacionamento por cada 20 pessoas pagantes e restantes a 3,00€/viatura,
sempre mediante disponibilidade
Os HF Hotels reservam-se o direito de dar como terminado o evento em questão, no caso de
distúrbios e/ou mau estar para os hóspedes e restantes clientes e depois advertidos os intervenientes.
Serviço de Catering proveniente do exterior não será permitido.

www.hfhotels.com
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Buffet

27€
pessoa

Sala privada: acresce suplemento

Welcome drink
Vinho de Porto branco e tawny
Sumos de fruta
Aperitivos de bar
Saladas simples
Queijo fresco com tomate, pepino e orégãos
Fusilli com frutos do mar
Salada de grão com bacalhau e pimentos assados
Salada de frango, com frutas frescas e iogurte
Maionese de legumes com peixe e gambas
Wraps de atum
Tarte de alho francês e camarão
Charcutarias portuguesas e variedade de canes frias
Melão com presunto
Bolinhos de bacalhau, bombons de vitela, almofadas
de atum
Quentes
Canja de galinha com massinhas ou
Creme de cogumelos com mostarda antiga
Bacalhau lascado com broa e coentros ou
Supremos de cherne com molho de citrinos
Vitela assada em crosta de especiarias ou
Grelhada mista de carnes
Sobremesas
Seleção de doces e frutas laminadas
(mousse de caramelo, tarte de limão merengada, pudim
de laranja, quindim, rolo de chocolate, tarte de queijo com
frutos vermelhos)
Bolo festivo e espumante
Vinhos do hotel, águas, refrigerantes e cervejas
Café
Decoração (ao critério do hotel)
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