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Chefe Roeland Klein & Equipa 

25 de Dezembro 

MENU 

 

AMUSE BOUCHE 

 

PARGO, FEIJÃO VERDE, YUZU, CRÈME FRAÎCHE, BATATA CROCANTE, CAVIAR 

 

VIEIRA, AVELÃ, COUVE-FLOR, NOILLY PRAT 

 

SECRETO O7, FOIE GRAS, RABO DE BOI, MISO, MOLHO HOLANDÊS 

 

BACALHAU, CARABINEIRO, LARANJA SANGUÍNEA, BAUNILHA, IOGURTE, 

PEPINO 

 

VEADO, AIPO, MILHO, PISTÁCIO, COGUMELO PANTORRA, TRUFA, CHUCRUTE 

 

CHOCOLATE NEGRO, PÊRA, ROMÃ, FAVA TONKA, AMÊNDOA 

 

 

€ 109 POR PESSOA 

Por favor queira nos informar com antecedência sobre alguma restrição alimentar 

ou alergia. 
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Jantar 19h00 

 

Dress code: Smart / Elegant 

 
 

Para garantir sua reserva para o Jantar, reservamo-nos o direito de pedir um pré-

pagamento completo por transferência bancária ou por cartão de crédito.  

Consulte as nossas condições de pagamento e políticas de cancelamento abaixo. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1. Métodos de pagamento 

 (a) Transferência bancária 

Use os seguintes dados bancários: 

Sonel Algarve S.A. 

IBAN: PT50003500630010251033095 

SWIFT: CGDIPTPL 

Para nossa referência: adicione seu nome completo, e se aplicável, o seu 

código de reserva. 

Envie-nos o comprovativo para: avenida@sonelhotels.com. 

(b) Cartão de crédito 

Aceitamos Visa / MasterCard. Solicite e preencha o formulário de 

autorização fornecido por nós.  

(c) Dinheiro 

Esteja à vontade para efetuar o pagamento diretamente no nosso Avenida 

restaurante durante o horário de funcionamento (Segundas feiras – Domingos 

19h00 - 22h00). 

 

2. Fatura com número de contribuinte 

Informe-nos com antecedência do seu número de contribuinte, nome e endereço, 

caso deseje uma fatura personalizada. 

 

 

 

mailto:avenida@sonelhotels.com
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POLÍTICA DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO 

 

Em caso de cancelamento ou modificação (alteração de número de pessoas): 

- 24 dias antes do evento procedemos ao reembolso total. 

- Se não cancelar ou alterar a reserva dentro do prazo estabelecido ou em caso de 

não comparência, o pré-pagamento não será reembolsado. 

 

POLÍTICA DE CANCELAMENTO DO COVID-19 

Tendo em conta o impacto do Covid-19 nos nossos convidados, se o cancelamento 

foi devido ao Covid-19 (restrições de viagem implementadas pelas autoridades 

locais), poderá ser elegível para alterar ou cancelar a sua reserva com reembolso 

total, apresentando provas documentais/governamentais sobre as restrições de 

viagem, ou seja, proibições de viagem ou outras medidas. 

 

Em caso de dúvidas, não hesite em contactar-nos: 

Telefone: +351 282 780 092  

E-mail: avenida@sonelhotels.com 

Endereço: Av. dos Descobrimentos nrº 53, 8600-645 Lagos, Algarve, Portugal. 

Website: www.avenidarestaurante.pt 

 

 

http://www.avenidarestaurante.pt/

