
QUARTO DUPLO VISTA JARDIM 

€ 340

QUARTO DUPLO VISTA MAR 

€ 370

QUARTO DUPLO DESIGNER 

€ 396

SUITE JUNIOR 

€ 624

DESCONTO

COMPRA 
ANTECIPADA

ATÉ
07.02.19

CONDIÇÕES GERAIS: O preço do Package é para duas pessoas, estadia na noite de 14 Fevereiro e inclui o jantar de S. Valentim. Beneficie de 15 % de desconto reservando 
antecipadamente este Package até dia 7 de Fevereiro. Existe a opção de simplesmente reservar o seu jantar com os menus especialmente dedicados ao S. Valentim num dos 
nossos restaurantes, The Mix ou Sushi Design. Todas as reservas devem ter uma garantia de pagamento e estão sujeitas a disponibilidade. Não são aceites cancelamentos sem 
penalidade se realizados após o dia 9 de Fevereiro. Tarifas especiais para noites extra. Para mais informações contacte-nos telefonicamente ou visite www.farol.com.pt.



DESCONTO
DISCOUNT

ATÉ | UNTIL
31.01.2019

CONDIÇÕES GERAIS: Beneficie de 15 % de desconto reservando antecipadamente um dos menus românticos no Sushi Design ou The Mix, até dia 31 de Janeiro. Os preços 
acima inicados incluem os taxas oficiais em vigor. Todas as reservas devem ser garantidas com um cartão de credito ou por transferência bancária e apenas podem ser 
canceladas sem custo até o dia 9 de Fevereiro. Tarifas especiais para alojamento disponíveis. Para mais informações contacte-nos telefonicamente ou visite www.farol.com.pt.

GENERAL CONDITIONS: Save 15 % booking in advance one of the romantic menus of Sushi Design or The Mix, until 31st of January. ave 15% when booking in advance one 
of the romantic menus of Sushi Design or The Mix, until the 31st of January.  Above prices include o�cial taxes.  All reservations must be guaranteed with a credit card or bank 
transfer and can only be cancelled without penalty until the 9th of February. Special rates for stays available. For more information please call us or visit www.farol.com.pt.

WELCOME COCKTAIL:  MR & MS

AMUSE BOUCHE

SHOT BY LOVE
Cavala marinada com salada algarvia 

e gelado de pimento e malagueta
Marinated mackerel with Algarvian salad,

 pepper and chili pepper ice cream

LOVE EXPLOSION
 Queijo de cabra com presunto Ibérico de Bellota 
sobre crumble de bagas goji, pistache e brioche
Goat cheese with Iberian Bellota ham nestled on 
a crumble of goji berries, pistachio and brioche

FLOWER POWER
Pargo fumado com consommé de ruibarbo
Smoked Snapper with a Rhubarb consomme

ENTREMET

UNCHAIN MY HEART
Magret de pato com batata doce roxa, 

couve roxa e framboesas
Duck magret with purple sweet potato, 

purple cabbage and raspberries

Tronco de amor | Love stump

Café ou chá  |  Co�ee or tea
Mignardise

Agua Mineral | Mineral Water

Vinho Branco | White Wine: Dory, Lisboa
Vinho Tinto | Red Wine: Dory, Lisboa

Espumante | Sparkling Wine: Campolargo Rosé

EDAMAME
com flor de sal e furikake roxo 

 with fleur de sel and purple furikake

SOPA MISO | MISO SOUP
com lavagante e salmão 
with lobster and salmon 

TAKOYAKI
Tempura de polvo em azeite, vinagre e alho

Octopus tempura in olive oil, vinegar and garlic

USUZUKURI 
de lírio com pétalas de gravlax de salmão

Atlantic Cutlassfish with salmon gravlax petals

NIGUIRIS

SHAKE AFRODISÍACO
Salmão braseado, gengibre, sésamo e molho ponzu

Braised salmon, ginger, sesame and ponzu sauce

URAMAKIS &  MAKIS 

SASHIMI
 Akami | Tuna

GUNKANS & HOT CALIFORNIA 
Éclair de lychees e framboesas
Lychees and Raspberry Eclair

Café ou chá  |  Co�ee or tea
Agua Mineral |Mineral Water

Sangria de Sake

70€ 

Preço por pessoa | Price per person

75€ 

Preço por pessoa | Price per person

S P E C I A L  M E N U


