
KIT BANQUETES
LANCHES DE CRIANÇAS



LANCHES DE CRIANÇAS

IVA INCLUÍDO À TAXA EM VIGOR REAL BELLAVISTA HOTEL & SPA

LANCHE A

Sanduíches
(escolha 2 opções)

Baguete de queijo

Pão de forma com fiambre e manteiga

Croissant com fiambre

Croissant misto

Salgados

Folhados de salsicha

Mini-Pastelaria

Sortido de mini-pastelaria (3 unidades)

Selecção de biscoitos caseiros

Bolos à fatia
(escolha 1 opção)

Bolo de cenoura

Bolo de chocolate

Doces
(escolha 1 opção)

Mousse de chocolate

Gelatinas sortidas

Tarte de frutos vermelhos

Guloseimas

Pipocas

Gomas

Batatas fritas

Bebidas quentes

Chocolate quente

Sumos de fruta

Sumo de laranja, pêra, manga, pêssego 

Bolo de aniversário: 25 euros por kg

| 10,00 € por pessoa / consumo mínimo de 300€

LANCHE B

Sanduíches
Baguete de queijo

Pão de forma com fiambre e manteiga

Croissant com fiambre

Croissant misto

Salgados

Folhados de salsicha

Mini pastéis de bacalhau

Mini rissóis de camarão

Empadas de frango

Mini-Pastelaria

Sortido de mini-pastelaria (3 unidades)

Selecção de biscoitos caseiros

Bolos à fatia

Bolo de laranja

Bolo de brigadeiro

Doces

(escolha 2 opções)

Gelatinas sortidas

Salame de chocolate

Leite-creme

Tarte de frutos vermelhos

Guloseimas

Pipocas

Gomas

Rebuçados e chupa-chupas

Batatas fritas

Bebidas quentes

Chocolate quente

Sumos de fruta

Sumo de laranja, pêra, manga, pêssego 

Bolo de aniversário: 25 euros por kg

| 15,00 € por pessoa / consumo mínimo de 300€



LANCHES DE CRIANÇAS

IVA INCLUÍDO À TAXA EM VIGOR REAL BELLAVISTA HOTEL & SPA

NOTAS

Neste hotel não são permitidos serviços de catering 

exteriores, sendo todas as comidas e bebidas da 

nossa inteira responsabilidade. 

Possibilidade de confeccionar menus para as 

crianças ou outras dietas especiais. No hotel temos 

uma sala de jogos e brincadeiras – Realito, para os 

mais pequenos, sendo que a mesma poderá ser 

disponibilizada para o evento, devendo as crianças 

estar sempre sob a supervisão de um adulto.

Facultamos contactos de diversos serviços 

relacionados com o evento como música, animação, 

baby sitting, convites, decoração, entre outros.

Qualquer tipo de animação a ser contratada pelo 

cliente deverá ser informado ao hotel, assim como 

os meios e logística envolvida, para que a mesma 

seja analisada e autorizada pela direcção do hotel.



REALHOTELSGROUP.COM

REAL BELLAVISTA HOTEL & SPA
Av. do Estádio PO Box 2445, 8200-127 Albufeira - Portugal

T_ (+351) 289 540 060 | F_ (+ 351) 289 540 061

www.realhotelsgroup.com | E_ info@realbellavista.com

Coordenadas para GPS _ Latitude: 37º 09' 55.10'' N Lonigtude: -8º 23' 96.40'' W

Equipa de Coordenação de Grupos e Eventos

Teresa Quirino – teresa.quirino@hoteisreal.com

CONTACTOS

mailto:info@realbellavista.com
mailto:teresa.quirino@hoteisreal.com

