
 

 

 

 

ROOM SERVICE 

 
 
Taxa de serviço, exceto pequeno-almoço: € 5,00 
IVA incluído à taxa em vigor 

 7:00h às 12:00h - Marque 9 
 

  PEQUENO-ALMOÇO CONTINENTAL         PEQUENO-ALMOÇO MEMMO 

Sumo à escolha (laranja, maça, pêssego) 
Sortido de pães, com manteigas e doces da casa 
Sortido de bolaria  
matinal Mix de frutas laminada ou Salada de  
frutas da época 
Seleção de queijos e charcutaria do dia 
Iogurte de frutas 
Ovos mexidos 
Bacon e salsichas 
Cereais à escolha 
Café, chá ou leite 
Preço por pessoa: € 20,00 

 
12:00h às 22:00h - Marque 9 - Consulte a carta da Fornaria para outras opções 
 

SOPAS 
 
Creme de Legumes                                                                                   € 4,00 

Canja de galinha do campo                                                        € 5,50 

 

SALADAS 
 
Salada Fornaria com queijo de cabra, mix folhas, figos secos,  
molho de mostarda e nozes           € 13,00 
Salada fresca de manga e frango com mix folhas, cebola roxa,  

tomate cherry e molho tzatziki              € 13,00 

 

SANDUICHES & HAMBURGUER 
 
Sandes mista em pão saloio, queijo e fiambre                                       € 7,00 
Baguete de frango, maionese de alho, tomate e mix alfaces                   € 9,00 
Baguete de atum com maionese folhas verdes e tomate                         € 10,50 
Panini burger com pão caseiro, cebola caramelizada,  
Queijo cheddar acompanhado com batata-doce frita      € 15,00 
Sandes Vegetariana com alcachofra, curgete, tomate e rúcula      € 9,00 
 
*Todas as sanduíches são acompanhadas com batata chips 
*Mediante solicitação disponibilizamos pão sem glúten 

Sumo de laranja natural 

Sortido de pães, com manteiga e doces 

da casa 

Sortido de bolaria matinal  

Mix de frutas laminada ou Salada de 

frutas da época 

Seleção de queijos e charcutaria do dia  

Iogurte frutas  

Café, chá ou leite 

Preço por pessoa: € 16,00 



 

 

 

 

ROOM SERVICE 

 
 
Taxa de serviço, exceto pequeno-almoço: € 5,00 
IVA incluído à taxa em vigor 

 
22:00h às 24:00h - Marque 9 
 

SOPAS 
 
Creme de Legumes                                            € 4,00 
Canja de galinha do campo                                              € 5,50 

 

SANDUICHES 
 
Sandes mista em pão saloio, queijo e fiambre                                      € 7,00 
Baguete de frango, maionese de alho, tomate e mix alfaces                  € 9,00 
Baguete de atum com maionese folhas verdes e tomate                         € 10,50 
Sandes Vegetariana com alcachofra, curgete, tomate e rúcula      € 9,00 
 
*Todas as sanduíches são acompanhadas com batata chips 
*Mediante solicitação disponibilizamos pão sem glúten 

 
00H00-07H00 – Marque 9 
 

TAKE AWAY - RECEPÇÃO  
 
Creme de Legumes                                            € 4,00 

Baguete de atum com maionese folhas verdes e tomate                         € 9,00 
Mousse de chocolate                                                   € 5,00 
 

12:00h às 24:00h - Marque 9 

SOBREMESAS 
 
Mousse de chocolate                                                   € 5,00 
Salada de frutas da época                              € 4,00 
Delícia do Algarve alfarroba, amêndoa e figo                                             € 7,00 
 


