Gastronomia

Menu do 150
Maksoud será
incrementado
com opções para
celíacos

afirma que o intuito é encantar o hóspede e deixar o empreendimento o mais
aconchegante possível. “Temos um fluxo
muito grande de viajantes a negócios e
por isso nos preocupamos em sempre trazer elementos que os aproximem de ambientes confortáveis como suas casas e as
festas que participam. Buscamos quebrar
ao máximo o distanciamento e fazer com
que eles vivam em nossos hotéis experiências inesquecíveis”, declarou ela.

Maksoud Plaza (SP)

insere menu de Dietas Especiais
no cardápio

O Maksoud Plaza Hotel, localizado na
região da Avenida Paulista, incrementou
seu café da manhã de uma forma diferente. O restaurante 150 Maksoud inseriu
um cardápio de dietas especiais, voltado
para pessoas com restrição alimentar a
glúten, lactose ou açúcar. Os novos itens
são oferecidos todos os dias a partir das
06h00. Dentre os itens oferecidos no
novo cardápio há pão sem glúten, leite
de soja, leite sem lactose, gelatina sem
açúcar, omeletes de claras, ovos quentes
ou poché. O cliente pode ainda montar
uma omelete ou uma tapioca em uma das
estações dispostas, com os ingredientes
de sua preferência como: queijo prato,
presunto, peito de peru, queijo branco,
tomate, cebola, salmão ou champignons.

Norton Grill do Meliá
Brasil 21

Hotéis Plaza Inn e All Inn

ganha destaque no site ArchDaily
O Restaurante Norton Grill, componente do Meliá Brasil 21 e localizado
em Brasília (DF), passou recentemente
por um grande retrofit, com projeto
assinado pelos arquitetos Henrique
Coutinho, Daniel Mangabeira e Matheus
Seco. O novo design do estabelecimento foi incluído no ArchDaily, maior

Os hotéis Plaza Inn e All Inn, do grupo Allia Hotels, divulgam menu inspirado nas festas juninas. Os restaurantes
dos estabelecimentos estão oferecendo
diariamente, no buffet de café da manhã,
opções como: arroz doce com canela, canjica, cup cakes de fubá cremoso, paçocas,
bolo de mandioca, entre outros tipos de
comidas típicas. O ambiente também foi
todo decorado com bandeirolas e toalha
xadrez para completar o clima junino.
A Supervisora Regional de Alimentos
& Bebidas das bandeiras, Mayla Flaibam,

O Norton Grill passou por um grande retroﬁt
e o novo design foi incluído no ArchDaily

criam cardápio inspirado
nas festas juninas
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No buffet de café da manhã há opções
como: canjica, cup cakes de fubá, paçocas e bolo de mandioca

