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Ain`t Life Grand?

Descontraia e relaxe
“

S e a ma io ria d e nós desse mais valor a bem c o m e r e à a l e gr i a , o m u nd o s e r i a ce r ta m e nt e m u i t o m a i s f el iz .

“
Bem-vindos ao nosso Grand Beach Club. Esperemos que aprecie
a nossa comida tanto quanto a vista neste preciso momento. Por
isso recoste-se e deixe-se levar pelos deliciosos sabores da cozinha
portuguesa, incluindo o melhor marisco e carnes da nossa grelha,
ou relaxe junto à piscina enquanto beberica um Grand cocktail ou
um copo de vinho excecional enquanto aguarda que a sua comida
seja servida.
O nosso restaurante serve comida de conforto moderna com
um toque português. Ao trabalharmos de perto com a nossa
comunidade significa que podemos servir o melhor da terra e do

mar. Desde ceviche, polvo fresco acabado de capturar e costeletas
de porco ibérico com molho barbecue, até bifes grelhados com
molho chimichurri, pizas gourmet, hambúrgueres com pão brioche
caseiro, saladas orgânicas e peixe no churrasco, tudo é servido com
um serviço simples de cinco estrelas num ambiente descontraído e
relaxado.
Esperamos que passe Grand momentos e saia com Grand memórias.
Se alguma coisa não está do seu agrado, por favor diga-nos. Muito
obrigado e Bom Apetite!

O nosso Bar

Piscina & Lounge

Eventos privados

Dormir

Prove Grand cocktails, chás
gelados caseiros eas nossas
fabulosas sangrias enquanto
relaxa junto à piscina instalado
numa das nossas espantosas
espreguiçadeiras. Não perca
os nossos Grand festas,
onde poderá apreciar as suas
bebidas favoritas e passar
tempo de qualidade com a sua
cara metade ou com amigos.

Não é fácil resistir ao charme
do nosso Beach Club, e por
vezes Grand momentos têm
que ser passados em exclusivo.
O uso da piscina, cadeiras de
sol e espreguiçadeiras são para
uso exclusivo dos hóspedes do
hotel, mas também podem ser
usadas por clientes do Beach
Club aplicando-se uma taxa de
utilização. Para obter os preços,
por favor fale com nosso staff.

Está a celebrar o seu dia de
anos, um aniversário ou uma
data especial com família e
amigos? O casamento está no
seu horizonte? Adoraremos
ser o seu anfitrião, seja aqui no
Grand Beach Club ou no Grand
Salon em frente à marina.
Celebremos juntos momentos
únicos e memórias únicas.
Porque a vida é Grand...

Alguns
momentos
são
impagáveis e só deseja poder
agarrar-se a eles. Mais uma hora,
mais um delicioso cocktail em
boa companhia, boa conversa
e grandes gargalhadas... se ao
menos não fosse a viagem até
casa. Infelizmente o carro não
se guia sozinho. A não ser que...
deixe o carro estacionado e
fique na Grand House por uma
noite.
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- Entradas COUVERT DO ALGARVE
pão no forno, peixe da
nossa costa, azeite de
Moncarapacho, azeitonas &
flor de sal de Castro Marim

- Saladas -

CAMARÃO
FLAMBEADO

SALADA CÉSAR CLÁSSICA
alface romana, queijo parmesão,
croutons, bacon, anchovas

- 15€ -

AMEIJOAS
À ‘’BULHÃO PATO’’

CEVICHE
DA NOSSA COSTA
abacate, rabanetes,
sementes de sésamo,
alga aramé

- 18€ -

- 14€ -

SOPA DE PEIXE

“THE GRAND BRUSCETTA”
estupeta de atum com
tomate, cebola, pimento
servida em pão caseiro,
rúcula e Pesto de ervas

- 3,50€ p.p. -

- 10,50€ -

BURRATA
tomates da época da região,
flor de sal fumada de Castro
Marim, Pesto Algarvia

GRAND BEACH CLUB BOWL
Couscous de beterraba, leguminosas, tomate
cherry, folhas verdes, cebola e ovo de codorniz
- 15€ -

- Escolha entre -

simples 13€ / com peito de frango grelhado 16€ /
com camarões salteados 22€ / com tofu fumado 15€ /
tuna loin 16€

- 9,50€ -

- 13€ -

- Grand Pizzas CLASSIC MARGARITA
mozarela fresco, azeite virgem,
manjericão
- 14€ -

CHOURIÇO DE PORCO PRETO
queijo amanteigado da região,
azeitonas, malagueta,
cogumelos

BACALHAU
tomate seco, azeitonas,
ovo, cebola
- 15€ -

- 15€ -

- Hambúrgueres & Snacks THE GRAND
carne de Novilho 2x 180gr,
manteiga de ervas, cebola
confitada, agrião, tomate, queijo
amanteigado, bacon, pickles

HAMBÚRGUER DE ATUM
pão de Alfarroba, manteiga de
ervas, agrião, tomate,
molho teriyaki

HAMBÚRGUER VEGETARIANO
tofu fumado, maionese de
paprika fumada, alface, tomate,
guacamole, jalapeños

- 16€ -

- 14€ -

- 18€ -

- Os nossos hambúrgueres -

são servidos com Batata-doce assada no forno e chutney de tomate caseiro.

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO | ALGARVE

Ain`t Life Grand?

WWW.GRANDHOUSEALGARVE.COM

- Grelhados no Carvao POLVO GRELHADO
com alho & azeite virgem

FRANGUINHO
com Piri-piri ou lima, mel & tomilho
CHULETON
da carne maturada
grelhado no carvão

- 22€ -

PEIXE DA NOSSA COSTA
“ESCALADO”
temperado com alho,
azeite virgem e flor de sal

- 18€ -

TIRAS DE ENTRECOSTO
DE PORCO PRETO IBÉRICO
com molho BBQ

- 34€ -

- 18€ -

- Escolha 2 acompanhamentos para o seu prato principal -

Salada Algarvia | Pimentos Padron | Cogumelos á “Bulhão Pato” com Castanhas |
Aioli com Batata-doce assada no forno / batata frita caseira / batata a murro

- Grand Espccialidades O CLÁSSICO ALGARVIO
Cataplana do Mar com coentros
- 28€ p.p. -

GRAND LOMBO
batata frita caseiro, ovo estrelado,
presunto crocante

ARROZ DE
PEIXE & MARISCO
- 28€ p.p. -

- 28€ -

- Sobremesas LEITE CREME DE FAVA TONKA
coco, groselha

TARTELET DE BANANA & CARAMELO
com sorvete de maracujá

- 8,00€ -

- 8,00€ -

MOUSSE DE CHOCOLATE E
PRALINÉ DE AMÊNDOA
Flor de sal de Vinho do Porto, laranja desidratada

SELECÇAO DE QUEIJOS
com doce caseiro & pão grelhado
- 14,00€ -

- 9,00€ -

Devido à falta de robôs, apenas temos seres humanos a trabalhar na nossa cozinha e poderão precisar de algum tempo para preparar os
nossos pratos (que, a propósito, são todos frescos e preparados na hora) a uma frequência de pulso normal mas profissional.
Por favor, encoste-se, aprecie a vista e aproveite o momento
Os nossos pratos podem conter produtos alergénicos, se é alérgico a algum alimento, por favor informe a nossa equipa. Neste estabelecimento existe livro de reclamações.
|Preços com iva á taxa em vigor. Nenhum prato,produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for inutilizado
(Decreto Lei n 10/2015 de 16 de Janeiro).
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- Desserts Cocktails -

- Chá Quente ou Frio -

EXPRESSO MARTINI
- 10,00€ -

DAILY DESSERT COCKTAIL
com álc.- 10,00€ / sem - 7,00€
Elaborado diariamente pelos nossos bartenders
com fruta fresca do dia

Experimente os nossos excecionais chás da
“Tealeaves”, uma marca mundialmente conhecida
como chá de luxo, e permita que nossa equipa
o guie através de uma seleção dos nossos sabores
e ervas frescas locais
- 4,50€ -

CREME DE LA CREME
Expresso, Beirão, xarope de baunilha feito em casa,
natas açucaradas, gelo
- 10,00€ -

-Especialidades de Café QUENTE OU FRIO
Expresso I Expresso Macchiato - 2,25€
Expresso Duplo - 3,50€
Cappuccino - 4,00€
Americano - 2,75€
Mochachino - 4,50€
Galão - 3,00€
Latte - 3,50€
Matcha vanilla Latte - 4,00€
Matchachino - 4,50€
Matchiato - 3,50€

CHÁ GELADO CASEIRO
- 2,50€ -

- Digestivos Adega velha - Aguardente - 10,00€
Grappa - 10,00€
Ponte Romana - Aguardente - 10,00€
BrandyMel - 7,00€
Amarguinha - 7,00€
Licor Beirão - 7,00€

- Vinho de Porto - 6cl -

GRAND IRISH COFFEE
- 10,00€ -

Ruby - 7,00€
Grahams 10 years - 13,50€
Barranco Longo KO - 14,00€

O CLASSICO
Café, Baileys caseiro, natas batidas
- 9,00€ -

- Pausa de Inverno Com o coração pesado vamos cancelar todas as festividades de final de ano.
Tudo se resume a segurança dos nossos Grand hospedes e colaboradores.
Uma decisão dolorosa mas que ira beneficiar o bem-estar de todos no futuro.
ENCERRADO DE
30.12.2020 - 04.02.2021
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