
OMB ! 
Oh My 
Breakfast !



Seleção de pão e pastelaria de Lenôtre

SSeleção de manteigas e fiambres

Mel e Xarope de Agave

Logurtes

Cereais & Muesli Maison Albar Hotels

Frutas da época

Frutos secos, nozes e sementes

Carnes frias

Carne assada e seus acompanhamentos

Ovos cozidos

Seleção de queijos

Saladas e legumes

Seleção de sumos

Seleção de leite (vaca, soja e amêndoa)

Água mineral

O pequeno-almoço do Maison Albar Hotels oferece  
uma grande variedade de bebidas:

Chá
Café

Infusão
Água infundida 

Também pode tomar o seu pequeno-almoço na cama, 
ligue para o número 9

Mas,  
o que posso comer? 

Pequeno-almoço 
Collection 

— 12€

— 15€

Pequeno-almoço 
in a bag 

Pequeno-almoço 
das crianças 

Bebida quente à escolha

O sumo fresco para começar o dia

O sortido de miniaturas de pastelaria confecionadas pela Lenôtre

Sanduíche de ovos mexidos, bacon, cebolinha

Os seus filhos são gourmets? 

PREPARAMOS especialmente para eles o 

pequeno-almoço Collection, como para os adultos. 

E oferecemos-lhes chocolate quente!

Preço líquido - serviço incluído - / Não aceitamos pagamentos por cheque - 

1

2

3

Pequeno-almoço 
à la carte 

Três mini pastelarias de Lenôtre — 4€

Pudim de Chia Maison Albar Hotels, com leite de côco, 
fruta e amêndoas tostadas — 9€

Panquecas sem glúten com framboesas e avelãs — 9€

Ovos Benedict com salmão fumado e abacate — 18€

Ovos mexidos com: fiambre, queijo, ervas finas e vegetais — 12€*

Ovos mexidos com salmão fumado — 14€

Ovos fritos com bacon — 9€*

Ovos cozidos com queijo em pão — 11€*

Omelette com: fiambre, queijo, ervas finas e vegetais — 12€*

Acompanhamentos: salmão fumado ou bacon — 4€

Sumos Detox — 6.5€

Vitaminizing: laranja, limão, cenoura e gengibre
Purifying: maçã, aipo, couve kale, funcho e curcuma

Beautifying: ananás, maçã, cenoura, leite de côco e canela

Sumos naturais — 6.5€

Laranja e limão 
Ananás e maçã
Toranja e limão 

Shooter — 4€

Gengibre e romã

Bebidas quentes

Chocolate quente — 5€ 
com leite de amêndoa ou côco

Chai latte — 6€

ESCOLHA O PRIMEIRO PEQUENO-ALMOÇO SE TIVER MUITO APETITE;

ESCOLHA O SEGUNDO PARA SABOREAR SEM FIM;

O TERCEIRO PODE SER CONSUMIDO ONDE QUISER;

TUDO É PREPARADO PARA SATISFAZER OS MEUS DESEJOS 
SEM ESQUECER O PALADAR DAS CRIANÇAS. 

Até aos 12 anos e grátis até aos 6 anos

— 25€
O pequeno-almoço Collection também pode ser saboreado na cama 

* Incluído no menu de Pequeno-almoço Collection


