BEBIDAS

VINHOS

Cerveja lata

Saint Germain Assemblage
(Branco suave)

Refrigerante lata

Saint Germain Carbernet

Água sem gás / H2O

(Tinto suave)

Sucos diversos (lata)

Casillero Del Diablo tinto
(Chileno)

Energético
Smirnoff Ice
Keep cooler

www.motelluxor.com.br
@motel_luxor

UÍSQUES
Passaport
Johnnie Walker Red Label
Johnnie Walker Black Label

ESPUMANTES
Espuma de prata

OUTROS
DRINQUES

Chocolates diversos

Campari

Salgadinhos

Rum Bacardi

Halls

Vodka Smirnoff

Cigarro

Cuba libre

Isqueiro

Conhaque Domecq

Preservativo

Amarula

Aparelho de barbear
(descartável)

Caipira

Salton brut

(Smirnoff, Bacardi, Steinhaerger)

Aurora moscatel

Gin tônica

Valor deste cardápio

APERITIVOS
Batatas fritas

REFEIÇÕES
Estrogonofe de carne

Cubos de carne na chapa

Carne, champignon e creme de leite,
acompanha arroz e batata palha.
(Para 2 pessoas)

Coxinha da asa

Filé à parmegiana

LANCHES
Servidos no prato

Hambúrguer de costela
Hambúrguer de costela (160g), queijo,
alface, tomate, acompanha batata frita.

Misto quente
Presunto e queijo.

Filé a milanesa, presunto, queijo
e molho de tomate, acompanha
arroz e batata palha.
(Para 2 pessoas)

Lasanha à bolonhesa

MATINAIS

Misto quente, iogurte, suco, bolinho, café e leite.

Peito de frango, queijo muçarela e molho de tomate.
(Para 2 pessoas)

SOBRE AS SUÍTES

Aponte a câmera para
o QR Code

Dúvidas? Consulte nossa recepção.

(todos os pratos acompanham torradas)

Lasanha de frango

Abra a câmera do celular

Cartões aceitos:
Visa, Mastercard,
Elo, entre outros

Agnolini/Capeletti
Agnolini/Capeletti, frango, creme de batatas e temperos.
(500g)

Servem duas pessoas

Yakisoba

Cheques
não são aceitos

Aipim com costela
Aipim, costela e temperos.

Carne bovina moída, queijo
muçarela e molho de tomate.
(Para 2 pessoas)

Espaguete, brócolis, cenoura, couve-flor,
carne bovina, frango e molho de soja.
(Para 2 pessoas)

FORMAS DE
PAGAMENTO

SOPAS

Para uma pessoa

Acesse nosso síte

Em nosso síte você encontrará
todas as informações sobre as suítes,
promoções, benefícios e muito mais.

Café completo
Café simples
Café, leite e misto quente.
(Café cortesia para pernoite, consulte a recepção)

INFORMAÇÕES
IMPORTANTES
- Para pernoite consultar recepção.
- É proibida a entrada de menores de 18 anos.
- A suíte comporta apenas 2 pessoas,
em caso de mais pessoas na suíte
será cobrada uma taxa de R$70 por pessoa.
- Na utilização inadequada da suíte
será cobrada taxa de limpeza de R$70.
- Em caso de quebra, dano ou extravio
de qualquer item da suíte
será cobrado o dobro do valor de mercado.

