
O Outono acabou de chegar, e a partir de dia
3 de Novembro, pode contar aos Domingos, com o Palácio 

Brunch. 

Chegou o 

Outono

Informações e Reservas
Tel: +351 21 464 80 00

Email : concierge@hotelestorilpalacio.pt
www.palacioestorilhotel.com



Brunch
Domingo 

12h30- 16h00
Bougainvillea Terrace

Welcome Drink
Kir Royal- Bellini- Buck’s Fizz – uma opção diferente todos os dias

Menu

Preço: 40 euros por
Crianças com menos de 3 anos, oferta.

 Crianças dos 3 aos 10 anos, 50% desconto.

Para Começar
Selecção de pães, croissants e brioches // Compotas de fruta, mel e manteiga //Cornflakes, rice 
crispies, all bran e Birchermüesli caseiro // Iogurtes: natural, baixo em calorias e com fruta //

Leite: meio-gordo, magro, sem lactose, amêndoa, arroz e soja // Omeletes, ovos Benedict, ovos 
escalfados, estrelados ou ovos mexidos // Bacon estaladiço e salsichas de vitela //Cogumelos

salteados, tomate grelhado e batata doce // Panquecas com maple syrup, chocolate e coulis de
frutos vermelhos

Passando pela Horta
Misto de alfaces, pepino, tomate cherry, cenoura, beterraba, endívias // Molho vinagrete, vinagrete 
balsâmico, molho cocktail e molho tártaro // Salada de quinoa com manga // Melão com presunto

Empadas de vitela //Mini quiches vegetarianas

Pela Terra dos Sabores
Tian de sapateira // Salada Niçoise // Variedade de charcutaria portuguesa // Chamuças // Pastéis de 

bacalhau  // Rissóis de camarão 

Com Cheiro a Mar
Ostras // Sushi // Gambas ao natural // Salmão, espadarte e halibut - fumados

A selecção Diária do Chef 
Sopa // Pasta // Prato de peixe // Prato de carne 

Para Finalizar
Tábua de queijos portugueses e internacionais // Salada de fruta //Selecção de sobremesas do 

Palácio Estoril // Pastelaria francesa sortida em miniatura //Gomas e bolachas caseiras – para os 
mais pequenos

Bebidas
Espumante bruto e rosé  // Selecção de vinhos Palácio Estoril // Cerveja e refrigerantes

Sumo de laranja natural, sumo de maçã, sumo de tomate e sumo de toranja //
Águas minerais, cafés e chás gelados 

  


