Restaurante

Sejam Bem-vindos ao Restaurante La Table de Marambaia,
onde poderão degustar pratos típicos com frutos do mar,
experimentar opções internacionais
e descobrir pratos elaborados
“à la française “

Destaque à importância da qualidade dos produtos e gostamos do “fait
maison”. Trabalhamos com os pescadores da região e preparamos
a maioria de nossos pratos de forma caseira.
Atenção!

Pedimos informar ao atendente do Restaurante caso tenham sintomas de
intolerância, alergia ou restrições alimentares.
We ask to inform the restaurant attendant if you have symptoms of intolerance,
allergy or food restrictions.
Nous vous demandons d'informer le restaurateur si vous présentez des
symptômes d'intolérance, d'allergie ou de restriction alimentaire.

Bon Appétit !

Petiscar em boa companhia
Nossa Porção de 4 Pastéis

R$ 32,00

Escolha sua porção: queijo minas com orégano, camarão ou carne

Salgadinhos Artesanais Marambaia:

6 bolinhas de bacalhau +
6 risoles de camarão

Camarões ao Côco

R$ 40,00
R$ 55,00

Descascados, fritos e empanados com farinha de trigo e côco ralado,
servidos com um molho de manga e hortelã

Anéis de Lula Crocantes

R$ 55,00

Servidos com molho rosé

Batatas Doces

R$ 38,00

Fritas, servidas com molho andaluz (maionese, tomate, pimentão,
Limão e pimenta)

Gurjão de Peixe na Cerveja

R$ 45,00

Iscas de peixe servidos com um molho tártaro

A melhor forma de começar
Brusquetas do Mediterrâneo
Torradas servidas com 4 patês: Tapenade, Ricota e Camarão,
Caviar de Beringela, Tomate/manjericão

R$ 38,00

Ceviche de Linguado

R$ 42,00

Preparado com manga e hortelã e molho de pimenta

Vinagrete de Polvo

R$ 45,00

Polvo marinado com tomates, cebolas, pimentões e azeite.
Servido com torradinhas

Casquinhas de siri (2) + salada de alface/tomates cerejas

R$ 45,00

Opções leves para pequenas fomes
Salada Tropical

R$ 50,00

Mistura de saladas, tomate cereja, pimentão, manga, coentro
e camarões grelhados

Salada Le Relais

R$ 55,00

Mistura de saladas, tomate cereja, fatias de pão com ricota caseira
e salmão marinado

A Clássica Salada Ceasar
Frango grelhado, alface, croutons, ovo, molho ao alho e parmesão

R$ 45,00

Hamburguer e Cia...
Burger Le Relais

R$ 49,00

Pão de hamburguer, 170g de carne, queijo meia cura,
cebola caramelizada, molho barbecue e batatas fritas

Croque Monsieur ou Madame

R$ 38,00

Pão de forma, presunto, queijo, e molho bechamel
acompanhado com salada (ovo opcional)

Clássico Club Sandwich

R$ 45,00

Pão de forma, tomates, alface, ovos, maionese bacon e
frango grelhado, servido com batatas fritas

Omelette do seu jeito

R$ 35,00

Presunto / bacon / queijo / tomate / cebola
servida com salada

Seleção Principal
Um para dois **
Bobó de Camarão

R$ 185,00

Servido com arroz e farofa de dendê

Moqueca de peixe

R$ 165,00

Com cação ou dourado, servida com arroz
e farofa de dendê

Moqueca de camarão

R$ 175,00

Servida com arroz e farofa de dendê

Caldeirada de frutos do mar –
A escolher: cação ou dourado

R$ 195,00

A iguaria é servida com camarão, lula, polvo e
mexilhão, servida com arroz farofa de dendê

** A porção individual dos pratos “Um Para Dois”
Tem o custo de 60% do valor indicado.

Cada um o seu
Filé Mignon à la Française

R$ 75,00

Servido com molho de pimenta do reino, arroz, batatas rústicas
e salada de alface e tomate

Filé de Linguado Meunière

R$ 72,00

Grelhado com manteiga, limão e alcaparra, servido com legumes
e batata calabresa

Frango à la Basquaise
Frango fatiado com pimentões, cebolas e tomates servido no ninho
de arroz com toque apimentado

R$ 55,00

Camarões Tailandês

R$ 49,00

Com molho de leite de côco, curry, gengibre, coentro, cebola, tomates
pimentões e pimenta, acompanhado de arroz branco

Gnocchis com um Toque Doce

R$ 67,00

Feito de batata doce, servido com bacon e camarões grelhados,
molho com creme de leite, cebolinha e parmesão

Posta de Dourado Empanado

R$ 68,00

Servido com pirão e arroz

As Porções Adicionais

R$ 20,00

Batatas fritas, batatas calabresas, arroz, legumes
com azeite e ervas, salada de tomate e alface

Sobremesas
Sorvetes sabores
Petit Gateau com sorvete sabores
Abacaxi Grelhado
Banana caramelizada

R$ 18,00
R$ 35,00
R$ 29,00
R$ 32,00

Fique por dentro
Serviço no quarto

R$ 30,00

Taxa de Rolha (Restaurante)

R$ 60,00

Aplicamos a taxa de rolha no Restaurante por garrafa.
Não está autorizado o consumo de qualquer bebida, alcoólica ou não,
nas partes comuns do hotel, como área da piscina e lobby da recepção,
adquirida em outro estabelecimento que não seja o Le Relais de Marambaia.
Café da Manhã Completo

R$ 85,00

Horário de atendimento: De 08h00 às 10h00
(Com reserva e pagamento antecipado 24h de
antecedência e conforme disponibilidade da pousada)

Os valores comunicados serão acrescidos de 10% de Taxa de Serviço.

Opções Naturais
Entrada
Salada de queijo branco com molho de mostarda

R$ 53,00

alface, queijo branco, tomate, orégano e molho de mostarda

Sanduíche Natural

R$ 45,00

pão de forma Artesano, cebola, queijo minas, tomate, alface
pasta de ricota

Prato principal
Estrogonofe de cogumelos batata doce frita e arroz

R$ 59,00

cogumelos, palmito, tomate, mostarda, creme de castanhas

Risoto de legumes

R$ 65,00

abobrinha, cenoura, cebola, pimentão e cogumelo shitake

Espaguetes vegetarianos

R$ 50,00

molho de tomate artesanal, queijo ralado, alho e azeitonas

Sobremesa
Banana caramelizada e sorvete

R$ 32,00

banana carameladas, açúcar, manteiga e cachaça

Os valores comunicados serão acrescidos de 10% de Taxa de Serviço

