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Será acrescido a todos os valores 10% referente à taxa de serviço. “Se beber, não dirija”. 
A 10% service charge will be added to all prices. "If you drink, do not drive”.
É proibida a venda, oferta, entrega e permissão de consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente,
aos menores de 18 (dezoito) anos. Lei 6153 de 05 de janeiro de 2012 e artigo 243 da Lei Federal 8069 de 13 de julho de 1990.
Fiscalização Sanitária do Município do Rio de Janeiro - Tel.: 1746 
Comissão de Defesa do Consumidor Tel: 0800 285 2121 - Procon - Tel: 151- Av. Rio Branco, 25 - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

ALÉRGICOS: Informamos que não possuímos uma cozinha específica para manipulação de alimentos livres de alergênicos,
portanto, nossos pratos podem conter traços dessas substâncias. Caso possua algum tipo de restrição alimentar,
favor informar ao garçom antes de realizar seu pedido.
ALLERGIC: The hotel does not have a specific kitchen to prepare allergens free dishes, then, some dishes can contain traces of them.
If you have food restrictions, please, notify our staff before ordering or ask for further information.
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K I D S  M E N U

Penne, queijo da Serra da Canastra e molho de tomate  38
Penne, Canastra cheese, tomato sauce

(1,2)

Peixe branco grelhado  46
Grilled catch of the day

(4,7)

Peito de frango grelhado  42
Grilled chicken breast

(2,4)

Escalopinho de filet mignon  46
Filet mignon

(4)

Toda as proteínas acompanham arroz branco, purê de batata e feijão
Fish, chicken and beef are served with white rice, mashed potatoes and beans

(2)

S O B R E M E S A S   D e s s e r t

Torta de chocolate meio amargo, doce de leite  18
Dark chocolate pie, dulce de leche

(2,4,6)

Pudim de leite  18
Caramel pudding

(2,6)

Seleção de sorvetes (chocolate (2,4,6) e creme (2,6))  28
Ice cream selection (Chocolate (2,4,6) and cream (2,6))

Mix de sorbets  16
Frutas brasileiras (açaí, manga, cupuaçu e goiaba)

Brazilian fruits sorbet (açaí, mango, cupuaçu and guava)
(9)

Frutas laminadas  16
Sliced fresh fruits

(9)

  * Presente no trigo, centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas.
* Present in wheat, rye, barley, oats and crossbred hybrid.

** Amêndoas, avelãs, castanha-de-caju, castanha-do-pará, macadâmia, nozes, pecãs, pistache, pinoli.
** Almond, hazelnut, Brazilian nuts, macadamia nuts, walnut, pecans, pistachio, pinoli.

(1) Glúten*  gluten*
(2) Leite  Milk
(3) Oleaginosas**  Oilseeds**

(4) Soja  Soybean
(5) Amendoim  Groundnuts
(6) Ovo  Egg

(7) Peixe  Fish
(8) Crustáceo  Crustacean
(9) Adequado para vegetarianos  Suitable for vegetarians

Certos pratos e bebidas podem conter um ou mais alérgenos conforme designado
pela Legislação Brasileira: RDC 26/2015 ANVISA e Lei M 6.159 / 2017.

Certain dishes and beverages may contain one or more Allergens as designated
by Brazilian Legislation: RDC 26/2015 ANVISA and Lei M 6.159/2017.

OS ALÉRGENOS DESIGNADOS E OS PRODUTOS SÃO: 
THE DESIGNATED ALLERGENS AND PRODUCTS THEREOF ARE:


