
ALMOCO NO CORACAO DA 
TORRE EIFFEL  
 

Desfrute de uma experiência única, no 1eiro 

andar do edificio o mais famoso de Paris ! 

O 58 Torre Eiffel criou o evento: ele vai seduzi-lo 

pelo seu Design e a sua gastronomia 

surpreendente.  
 

UM CONCEITO INOVADOR 
Entre numa embarcação de luz !   

Jogos de gestos precisos, cozinheiros ao vivo 

para preparar uma comida rapida e 

multicultural.  

Uma anfitriã vos levará até a mesa e anotará os 

vossos pedidos. Alguns momentos mais tarde, o 

vosso almoço virá numa cesta tipo pique-nique 

para uma refeição lúdica e original!    

 

Para grupos de mais de 10 pessoas, menus 

servidos na messa estão disponíveis. 



PRIMAVERA VERÃO 2015 

MENU CRIANCAS (- 12 ANOS) : 
ENTRADA + PRATO + SOBREMESA + SOFT BEBIDA + BILHETE PARA O 1EIRO ANDAR 

AS FORMULAS ALMOCO 

ENTRADO + PRATO + SOBREMESA  
(menos de 10 pessoas) 

Refeição fornecida em uma cesta tipo piquenique 
 

ENTRADA A ESCOLHA 
Creme de cogumelos, ricota e croutons com ervas 

Salada romana, feijão verde, frango e comté 
Salmão fumado, salada de mâche e funcho, creme de tarama 

Ovos mimosa, macedónia de legumes, atum esfiado  
Pato marmoreado com foie gras, lentilhas verdes de Puy, vinagrete de chalotas  

 
PRATO A ESCOLHA 

Salmão grelhado, polenta cremosa com pistachos, manteiga de tomate 
Conchas de massa, creme de chouriço, tomate confitado, notas de azeitona Taggiasche 

Peito de frango assado, puré de batata com ervas, molho da própria confeção 
 

QUEIJO OU SOBREMESA A ESCOLHA 
Comté de leite cru, compota de cebola roxa 

Queijo fresco com frutos vermelhos 
Panna cotta, compota de manga e frutos da paixão  

Mousse de chocolate Guanaja, praliné crocante 
Creme queimado perfumado com pão de especiarias 

Salada de frutas da época  

BILHETE PARA O 1EIRO ANDAR 

BEBIDA E CAFE  
Um soft o um copo de vinho (Tinto, rosé, branco) o uma cerveja 

12h ou 13h30 
Individual 
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Creme de cogumelos, ricota e croutons com ervas 
 

Pastas com tomate, manteiga e parmesão 
 

Mousse de chocolate Guanaja, praliné crocante 

BILHETE PARA O 1EIRO ANDAR 

BEBIDA SEM ÁLCOOL  

12h ou 13h30 
Individual 

MENU INFANTIL FOOD COURT   
(menos de 12 anos) 


