em 1933
Assunto: apresentação do RestauranteFundado
“ O Almadinha
“
Exmos. Senhores,
Hotel Internacional encontra-se no cruzamento da Rua do Almada com a Rua da Fábrica.
Situado no centro histórico do Porto, a 5 minutos a pé da Estação do Metro dos Aliados e a 7
minutos a pé da Estação de Comboio de São Bento.
Situado em pleno coração da cidade do Porto, o Almadinha é um Restaurante na arte de bem
servir cozinha tradicional Portuguesa, com tectos originais em abobadas, prima pela sua
combinação de tradição e qualidade de serviço.
Fundado em 1905 , “ O Almadinha “ , proporciona um ambiente intimista e relaxante, onde o
leva a conhecer uma história de muitos anos em todas as paredes que sustentam o edifício.
O bom gosto e o profissionalismo dos nossos colaboradores, fazem do nosso restaurante, um
espaço único, onde pode usufruir de momentos inesquecíveis.
A Arte e os Sabores de sermos nós, dá o nome à nossa terra!
Contando com a vossa amável presença, junto enviamos as nossas melhores propostas assim
como os nossos serviços ao vosso dispor.
Gratos pela vossa atenção dispensada, aproveitamos a oportunidade para apresentar os nossos
melhores cumprimentos com votos de boas vendas.
Atentamente,
Responsável F&B
Bruno Barros

Chefe de Mesa
Carla Teixeira
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A Gerência
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Grupos para Almoço / Jantar
Temos ementas preparadas para cada tipo de grupo. Porque não há dois grupos iguais,
a nossa equipa elaborou quatro opções diferentes para que possam escolher aquela que mais se
adeqúe às características e aos gostos daqueles que nos visitam.

_____________________________________________________________________________
Ementa A
Couvert – Pão, pão de centeio, broa de Avintes, paté de atum, e manteiga.
Entradas – Tapas de pataniscas de bacalhau. Rissóis e chamuças.
Iguaria Principal – Sugestão do dia
Sobremesa – Bolo bolacha, leite-creme, maçã assada, cheese cake com frutos vermelhos (1
unidade à escolha)
Café – Café Delta expresso lote Diamante ou café Delta de saco lote Ouro
Bebidas – Água, refrigerantes, Vinho branco ou Vinho tinto do Douro
A Sugestão é alterada diariamente, por isso é fundamental o contacto com os nossos serviços a
fim de facultarmos a lista de iguarias em vigor, de modo a podermos definir a ementa desejada.

Preço por pessoa: 25,00 €
___________________________________________________________________________________
Ementa B
Couvert – Pão, pão de centeio, broa de Avintes, paté de atum, azeite extra virgem c/vinagre
balsâmico, azeitonas temperadas.
Aperitivo – Porto Branco Seco (Barros)
Entradas – Tapas de Pataniscas de bacalhau, salada de polvo.
Iguaria Principal – Sugestão do dia
Sobremesa – Bolo bolacha, mousse de chocolate, cheese cake com frutos vermelhos (1 unidade
à escolha)
Café – Café Delta expresso lote Diamante ou café Delta de saco lote Ouro
Bebidas – Água, refrigerantes, Vinho Verde, Vinho Branco e Vinho tinto do Douro.
A Sugestão é alterada diariamente, por isso é fundamental o contacto com os nossos serviços a
fim de facultarmos a lista de iguarias em vigor, de modo a podermos definir a ementa desejada.

Preço por pessoa: 28,50 €
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Ementa C
Couvert – Pão, pão de passas, broa de Avintes, paté de atum, azeite extra virgem c/vinagre
balsâmico, azeitonas temperadas.
Aperitivo – Porto Branco Seco, Porto Ruby.
Entrada – Salada Almadinha (seleção de alfaces, rúcula, cogumelos, algas, manga, camarão,
tomate e molho cocktail), Tapas de pataniscas de bacalhau e alheira de caça.
Iguaria Principal – Salmão grelhado c/ molho de laranja, legumes ratatouille à Almadinha,
esmagado de batata ou Bochechas de Vitela estufadas em alecrim, com grelos salteados e
migas de broa de milho.
Sobremesa – Bolo de bolacha, mousse de chocolate, maçã assada, fruta laminada, cheese cake
com frutos vermelhos (1 unidade à escolha)
Café – Café Delta expresso lote Diamante ou café Delta de saco lote Ouro
Bebidas – Água, refrigerantes, Vinho branco ou Vinho tinto do Douro.
Preço por pessoa: 30,00 €
___________________________________________________________________________________
Ementa D
Couvert – Pão, pão de centeio, broa de Avintes, paté de atum, azeite extra virgem c/vinagre
balsâmico, azeitonas temperadas.
Aperitivo – Porto Blanco Seco (Barros), Porto Ruby
Entrada - Salada Almadinha (seleção de alfaces, rúcula, cogumelos, algas, manga, camarão,
tomate e molho cocktail) Presunto de pata negra, salmão fumado aromatizado c/ manjericão.
Iguaria Principal – Filetes de polvo com arroz do mesmo ou Magret de pato perfumado c/
Porto Tawny e frutos do bosque.
Sobremesa – Bolo de chocolate , cheese cake com frutos vermelhos (1 unidade à escolha). Fruta
laminada.
Digestivo – Porto Tawny ou Porto Late bottled vintage “Barros ”.
Café – Café Delta expresso lote Diamante ou café Delta de saco lote Ouro
Bebidas – Água, refrigerantes, Vinho branco vinho verde ou Vinho tinto do Douro. (1 unidade
à escolha)

Preço por pessoa: 35,00 €
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Porto D`Honra
O Almadinha tem à sua disposição 3 formas diferentes de brindar os seus convidados. São 3
variantes de um Porto D` Honra, desde a mais simples até à mais elaborada, ficando ao vosso
inteiro critério designar aquela que mais se adequa ao fim a que se proponham.
____________________________________________________________________________________
Porto D’ honra Ruby Reserva
Águas – 1 garrafa de ¼ c/ ou s/ gás (1 unidade por pessoa)
Vinho do Porto – Porto Ruby Barros (1 cálice)
Preço por pessoa: 6,00 €
____________________________________________________________________________________
Porto D’ honra Tawny 10 anos
Águas – 1 garrafa de ¼ c/ ou s/ gás (1 unidade por pessoa)
Vinho do Porto – Barros , The Tawny 10 anos (1 cálice)
Sólidos – Aperitivos Cocktail (frutos secos variados)
Preço por pessoa: 9,00 €
____________________________________________________________________________________
Porto D’ honra Tawny 20 anos
Águas – 1 garrafa de ¼ c/ ou s/ gás (1 unidade por pessoa)
Sumo Natural – Sumo de laranja natural (1 copo por pessoa)
Vinho do Porto – Graham’s 20 anos (1 cálice)
Sólidos – Aperitivos Cocktail (frutos secos variados)
Preço por pessoa: 12,00 €
____________________________________________________________________________________
Se desejar efectuar um Porto D`Honra, mas aquele que pensou não se encontra em nenhuma
das opções apresentadas, deverá então contactar os nossos serviços a fim duma forma
conjunta, podermos assim realizar o Porto D`Honra que idealizou.

0 Almadinha

0 Almadinha

Coffee Break
Para grupos de turistas, o Coffee Break é a pausa ideal para uma manhã ou tarde de visitas à
cidade. Sendo o Almadinha um espaço confortável e acolhedor, um intervalo para repor
energias num café central, histórico e cheio de tradição como o nosso, é uma mais-valia para
qualquer grupo que pretenda conhecer a cidade do Porto.
____________________________________________________________________________________
Coffee Break (A)
Líquidos – Café, chá, leite ou água (1 unidade por pessoa)
Sólidos – Petit fours (3 unidades por pessoa)
Preço por pessoa: 3,50 €
____________________________________________________________________________________
Coffee Break (B)
Líquidos – Café, chá, leite, sumo de laranja natural ou água (1 unidade por pessoa)
Sólidos – Bolo laranja, petit fours (3 unidades por pessoa)
Preço por pessoa: 6,00 €
____________________________________________________________________________________
Coffee Break (C)
Líquidos – Café, chá, leite, sumo de laranja natural ou água (2 unidades por pessoa)
Sólidos – Bolos , petit fours (1 unidade à escolha)
Preço por pessoa: 8,00 €
____________________________________________________________________________________
Coffee Break (D)
Líquidos – Café, chá, leite, sumo de laranja natural, água, cerveja (1 copo), vinho tinto (1 copo)
ou vinho branco (1 copo) (1 unidade por pessoa)
Sólidos – Tapas de queijo e presunto ou Tapas de pataniscas de bacalhau c/ broa de Avintes (1
unidade à escolha)
Preço por pessoa: 10.00 €
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Condições Gerais para aceitar reservas:
 Só aceitamos reservas documentadas por carta, fax ou e-mail.
 Para aceitar a sua reserva precisamos da sua confirmação 5 dias antes com o
número de pessoas do serviço a efectuar.
 Poderá efectuar o pagamento até ao final do serviço.
 Os preços para crianças até 12 anos têm um desconto de 50%.
 Cancelamentos de serviços só são aceites com 72 horas de antecedência.
 Após a hora marcada para o início do serviço, não serão efectuados quaisquer
descontos de pessoas que tenham desistido da reserva.
 Para serviços com valor inferior a 250 € o pagamento deverá ser feito no acto da
reserva.
 Para serviços superiores a 250 € pagamento de 50% no acto da reserva.
 Grupo para almoço ou jantar tem um limite máximo de 25 pessoas. Acima deste
número, só servimos com exclusividade, o que naturalmente implica o
pagamento do aluguer do espaço que varia tendo em conta a época do ano.
 A ementa previamente combinada terá obrigatoriamente de ser respeitada.
Todos os extras serão cobrados à parte e só serão servidos com autorização do
responsável do grupo.
 As iguarias existentes, bem como, o preço das mesmas poderão ser alteradas
sem aviso prévio. É por isso obrigatório a confirmação de iguarias e preços
aquando da marcação do serviço, a fim de verificar se as condições agora
enviadas ainda se mantêm em vigor.
 Não existindo exclusividade, o Almadinha não garante o cumprimento estrito
do horário estipulado, já que a afluência de cliente extra-grupo poderá
influenciar o timing previsto para o mesmo.
 Para dirimir qualquer litígio emergente a este contracto é, desde já, escolhido o
foro da comarca do Porto, com renúncia expressa a qualquer outro.
 Na expectativa, de que as nossas sugestões, sejam do inteiro agrado de Vª Exas.,
ficamos a aguardar um próximo contacto.
 As condições e preços apresentados nestes documentos são validas até 31 de
Janeiro 2017.
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Serviços disponíveis:






Grupos para Almoço/Jantar não superior a 25 lugares.
Almoços/Jantares de negócios
Jantares Comemorativos (noites de poesia, jantares literários…)
Porto D`Honra
Coffee Break

Dados da empresa:
Empresa: Hotel Internacional Porto
Telefone: 00351 22 333 1272
Fax: 00351 222009063
Internet: www.hi-porto.com
Email :

Informações : info@hi-porto.com
Reservas : reservas@hi-porto.com
Backoffice : mail@hi-porto.com
Empresa: Tecmor – Actividades Hoteleiras Lda
Morada – Rua do Almada 131, 4050-037 Porto
Nº de contribuinte: 502293810
SWIFT: BESCPTPL
IBAN: PT50 0007 0000 0013 9116 3342 3
Novo Banco – Av. dos Aliados – Porto
Com os melhores cumprimentos,

Chefe de Mesa
Bruno Barros
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