
 
UM CASAMENTO QUE REFLETE

VOCÊ

MALIBU FOZ



INFORMAÇÂO DO HOTEL

94 Quartos e suítes modernos e luxuosos

Mensa, resaurante italiano

El Septimo Premium Cigar Lounge

Lounge bar com diversidade de vinhos e

conhaques

Fitness Center

Cinema privativo

Biblioteca

Kids Room

Piscina e jacuzzi com cabanas privativas

Rooftop

Jardins



Reserve todo o resort para o seu dia especial!
*Todos os quartos e suítes incluem Wi-Fi e estacionamento gratuitos,

além de produtos de banho. 

€ 14.500 de outubro a abril
€ 20.000 de maio a setembro

PRIVATIZAÇÃO

94 quartos e suítes
Refinado, sofisticado, simples, mas atraente ...nossos quartos e suítes

universalmente atraentes foram cuidadosamente projetados para todos os
últimos acabamentos e detalhes, com ênfase no espaço aberto usado para

dormir, relaxar, trabalhar e divertir. Integramos a tecnologia perfeita e sem
atritos, para que tudo o que precisa esteja ao seu alcance. As nossas suítes

oferecem todo o conforto de casa, mas melhor ...

Condições Especiais

SEM PRIVATIZAÇÃO

Alojamento
Reservas individuais, dependendo da disponibilidade, e com as nossas tarifas

então aplicáveis.

Restaurante Sala de Jantar
O Malibu Foz Resort oferece espaços abertos modernos e românticos para os
seus eventos e cerimonias particulares. O hotel oferece um excelente jardim
com acesso à piscina e ao bar ao ar livre para cocktails e um grande salão de

festas com capacidade para 250 convidados para sua recepção. As refeições do
restaurante italiano Mensa, de 4 estrelas, podem ser personalizadas mediante

solicitação. Mensa Italian Restaurant: acomoda até 55 pessoas

Condições Especiais
Todos os serviços oferecidos ao privatizar o hotel permanecem acessíveis, de

forma não exclusiva, sujeitos a disponibilidade.

Não disponível de maio a setembro.

€ 400,00 por sala

€ 700,00€ pelo salão

Salão de Baile: Acomoda até 250 convidados com um jardim privativo e vista
para o palácio. Pode ser decorado com um tema personalizado.

Mais informações
Se desejar ter entretenimento musical, é necessário privatizar o hotel. Os

nossos fornecedores externos tais como DJs, cabeleireiros, maquilhadores e
muito mais, estão disponíveis mediante solicitação, com preços de acordo

com o orçamento.
 

*Pet-friendly

Acesso ao El Septimo Cigar Lounge, serviços kids club e rooftop privado com
uma vista incrível para a hora do cocktail.

Quarto Classic:  este quarto de 20 m2 é aconchegante e confortável e pode
acomodar até dois hóspedes. O Quarto Classic oferece comodidades como

minibar e máquina Nespresso, cofre e mesa de trabalho. Os quartos têm uma
varanda privada com vista para o jardim, bem como uma televisão de ecrã

plano e a opção de um chuveiro ou banheira.

Quarto Deluxe:  situado no andar térreo, este quarto espaçoso e confortável,
tem 30 m2 e pode acomodar até três pessoas. O quarto Deluxe oferece roupões

de banho de cortesia, acesso a uma coluna bluetooth e TV de ecran plano,
minibar, chaleira. máquina de café Nespresso, cofre e varanda privativa com

vista para a piscina.

Suites: As suítes de 40 m2 oferecem uma confortável sala de estar e um quarto
principal com uma cama king size e podem acomodar até quatro pessoas. São
oferecidos produtos de luxo Claus Porto Cosmetics, além de cofre e minibar,

máquina de café Nespresso, TV de ecran plano, opção de chuveiro ou banheira
e varanda privativa com vista para a piscina.

 
* Esta suíte está disponível para o casal com pétalas de rosa e champanhe

(preço incluído na taxa de privatização abaixo).



COCKTAIL VOLANTE

 Aperitivos
Espetada de fruta

Folhadinho de alheira

Seleção de Bebidas

Chamuça de caril

Crepes de Legumes

Espetada de melão com presunto

Cogumelos Salteados

Empadinhas

Mini pataniscas de bacalhau

Bolinho de bacalhau

Enchidos Grelhados

Rissol de camarão

Vinho Tinto
Vinho Branco
Vinho Verde
Vinho Rosé

Vodka
Gin

Sangria

* Inclui café, sucos de frutas, refrigerantes e água ilimitados

10 € por cocktail
Taxa de cortiça: 10 € por garrafa

* Bar aberto após a refeição

Cerveja
Sumos de fruta

Refrigerantes
Amêndoa Amarga

Espumante

Whiskey Novo

Whiskey velho

Aguardente velha

Licor Beirão
Baileys

Porto Branco
Porto Tinto



SOPA

Sopa Juliana de Legumes

Creme de Alho Francês com
Cogumelos Salteados e Amêndoa

Sopa do Mar

Crocante de Noz e Queijo de
Seia, Mel de Rosmaninho e

Misto de Saladas

Ceviche de Peixe Branco,
Puré de Abacate e Leite de

Tigre

Gravlax de Salmão,
Texturas de Beterraba e

Salada Fresca

Creme de couve Flor com
Noz Torrada

ENTRADA
Lombo de Bacalhau Confit

com Crosta de Ervas e Azeite
Virgem Extra de Coentros

Supremos de Corvina com
Dressing de Tomate Seco

Bochechas de Porco Preto a
60º com Aromas de Alecrim

Peito de Frango Recheado
com Enchidos e Espinafre

Raviolis de Queijo e Espinafre
com Molho de Créme Fraiche

MENU SERVIDO

PEIXE CARNE SOBREMESA

Coxa de Pato Confit com
Aromas de Laranja

Tornedó de Vitela com Molho de
Carne e Mostarda de Anciénne

Filete de Dourada com
Aromas de Funcho

Lombo de Salmão
com Aromas Cítricos

Pudim Abade Priscos, Caramelo
de Laranja e Sorvet de limão

Carpaccio de Abacaxi em Molho
de Pimenta Rosa e Gelado de

Manjericão

Mini Pastel de Tentúgal com
Gelado de Baunilha

Bolo de Chocolate Branco com
Ganache e Gelado de Café

Misto de frutas
*

*Uma seleção de cada categoria ao preço de 45 € por pessoa - acréscimo de
10 € para peixe ou carne Convidados sentados à mesma mesa devem

escolher as mesmas opções. Restrições alimentares / alérgicas disponíveis
mediante solicitação.

Ou...



Serra Estrela

Ovelha Curado

Chevré
Gorgonzola

Provolone

Brie

Mini Tostas

SELEÇÃOS DE QUEIJOS

Caldo verde

Paiola de Arganil

Pancheta

BANCA DE MARISCOSSELEÇÃO DE
ENCHIDOS

Presunto ibérico

Paio de porco preto

Sapateira recheada

Mexilhão meia concha em
molho de pimentos

Camarão cozido

15 € por pessoa

* Aberto depois do jantar

SELEÇÃO DE SALADES

BUFFET STYLE BAR

QUENTES

Leitão trinchado com
laranja

Salame

Salada de bacalhau

Salada de polvo ensalsado
com molho verde

Salada de orelha em
molho vinagrete

Salada de tomate e
cebola roxa

Salada de beterraba

Niza

Rabaçal

Requeijão

Camembert

Seleção de Compotas

Frutos secos

Preguinho com
Manteiga de Alho



MENU INFATIL

 

Aperitivos

Entrada

Sobremesa

Bebidas

€ 20,00 por criança dos 3 aos 12 anos



 

* O preço depende do orçamento.

Para ser selecionado entre as ofertas de nossos confeiteiros.
Servido em uma travessa para ser cortado em porções na

sala de jantar
* Pacote Sunset com corte de bolo no telhado: 15 €

OPÇÕES DE PASTELARIA

*Inclui vinho espumante

Deixe sua imaginação correr livre ao

projetar sua peça central de pastelaria:

Dependendo da época e dos seus desejos, nosso chef de pastelaria

o ajudará na seleção do seu bolo de casamento: sabores, design e

decorações.

BOLO DE CASMENTO

Torta de laranja com raspas de limão

Merengada de lima

Tarte de nata e canela

Bolinhos brigadeiro

Pastéis de Tentúgal

Queijadinhas

Mousse de chocolate negro com crocante

de nozes

Mousse de manga

Arroz Doce

Leite Creme Torrado

Pudim de Ovos



PEQUENO ALMOÇO DO DIA
SEGUINTE

Buffet quente e frio ou À La Carte

O buffet de pratos quentes e frios ou as opções à la

carte incluem uma variedade de pães e geleias,

doces quentes, frutas frescas com uma variedade de

iogurtes, saladas, cereais, omeletes e bacon.

Bebidas

As bebidas incluem uma variedade de chás, sucos

naturais e opções de café Nespresso.

 

Gratuito para crianças até 12 anos.

Serido entre 7:00 e 10:30 durante a semana
7:30 e 11:00  aos fins de semana e feriados



CONTATE-NOS

SERVIÇO DE RESERVAS
+(351) 233 101 300

book@malibufoz.com

 
Um estabelecimento de La Grande Maison

Younan Collection.

R. Lusíadas S/N

3080-096 Figueira da Foz

 - PORTUGUAL - 

book@malibufoz.com

MALIBU FOZ


