
MINIBAR



SOFT DRINKS / BEBIDAS
Coca-Cola
Coca-Cola zero
Guaraná
Guaraná zero

MINERAL WATER / ÁGUA MINERAL
Still water / Água mineral
Sparkling water / Água com gás

BEER / CERVEJA

Petra Puro Malte

12,00
12,00

17,00

12,00
12,00
12,00

12,00

SWEET & SAVOURY DELICACIES / PETISCOS

Cereal Bar / Barra de Cereal (1, 2, 3, 4, 5)   8,00



PRICES /  PREÇOS
Prices in Brazilian Real, including taxes.

As a welcome courtesy, minibar products are offered at the first service.

These items are not automatically replaced. Please call extension 50 if you would like 

to restock your minibar or request ice in your room.

 
Preços em Real, incluindo taxas.

Como uma cortesia de boas-vindas, os produtos do minibar são oferecidos no 

primeiro serviço.

Estes itens não são repostos automaticamente. Por favor, contate a extensão 50 

caso queira reabastecer seu minibar ou solicitar gelo em seu quarto.

FOOD & BEVERAGE ALLERGY INFORMATION / 
INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS ALERGÊNICOS
Certain dishes and beverages may contain one or more of the 09 allergens 

designated by RDC ANVISA No. 26/2015: 

(1) Cereals / Gluten     (2) Oilseeds 

(3) Soya    (4) Eggs / Egg Derivatives 

(5) Milk / Milk Products     (6) Fish / Fish Products

(7) Crustaceans   (8) Molluscs 

(9) Suitable for vegetarians  

We welcome inquiries from guests and patrons who wish to know whether any menu 

items contain particular ingredients. Please inform us of any allergy or special dietary 

requirements that we should be made aware of.

Certos pratos e bebidas podem conter produtos alérgenos designados pela RDC 

26/2015 ANVISA.

(1) Cereais contendo glúten  (2) Oleaginosas 

(3) Soja    (4) Ovos 

(5) Leite     (6) Peixe 

(7) Crustáceos   (8) Moluscos 

(9) Adequados para vegetarianos

Estamos abertos a pedidos de hóspedes e clientes que desejem saber se algum 

item do menu contém um ingrediente especifico. Por favor, informe-nos de qualquer 

alergia ou requisito dietético especial que devamos ter em conta na hora de repor o 

seu pedido.

 

We hope you enjoy our minibar selection. If you would prefer alternative items, we 

would be delighted to tailor the menu to your preferences. Please contact us on 50 

for further information.

Esperamos que goste da seleção disponível no minibar. Caso deseje trocar qualquer 

item do menu, ficaremos felizes em atender suas preferências. Por favor, contacte a 

extensão 50 para maiores informações.
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