


Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluíndo o couvert,
pode ser cobrado se não for solicitado ou utilizado pelo cliente.

(Artigo 135º - DL 10/2015, de 16 de janeiro)

Os pratos constantes da Carta podem conter ingredientes considerados 
alergénios ou passiveis de causar intolerância.

Se sofre de intolerâncias e alergias alimentares agradecemos que, antes de 
efetuar o seu pedido de alimentos e bebidas, nos comunique se pretende 

esclarecimentos sobre os nossos produtos.
Os produtos adquiridos devem apenas ser consumidos

no local onde estão a ser adquiridos.
Para qualquer informação adicional, favor consultar os nossos colaboradores. 
(Informação de acordo com Decreto Lei nº 26/2016 de 9 de junho e Anexo II 

do Regulamento CE nº 1169/2011 de 25 de Outubro)
O Terra Nostra Garden Hotel, no âmbito do desenvolvimento das suas 

atividades de prestação de serviços de Alojamento, Restauração e Lazer, 
aposta no desenvolvimento sustentável, promovendo práticas e atividades 

amigas do Ambiente, em equilíbrio com atividades de responsabilidade social, 
fomentando também a economia local.

Neste sentido os pilares da nossa cozinha assentam na utilização de produtos 
da mais alta qualidade, locais e sazonais. 

Assim, e consciente do impacto da sua responsabilidade a nível social, 
económico e ambiental, e na sequência dos seus objetivos e estratégias, o 

Terra Nostra Garden Hotel assumiu o compromisso de garantir o cumprimento 
de requisitos legais e boas práticas que conduzem à melhoria contínua de um 
turismo responsável e sustentável tendo neste âmbito obtido a Certificação 

internacional Travelife, nível Gold. 
IVA Incluído / Neste Hotel existe Livro de Reclamações

No dish, food or drink, including starters, can be charged
if not requested or used by costumer.

(Article #135 - DL 10/2015 of January 16)

The dishes in the Chart may contain ingredients considered allergens or 
passable to cause intolerance. If you suffer from intolerances and food allergies, 

please let us know if you want clarification about our products
before making your request for food and drinks.

The products purchased should only be consumed
in the location of their sale.

For any further information, please consult our employees.
(Information according to Decree Law #26/2016 of June 9 and Annex II of 

Regulation EC #1169/2011 of October 25)

Terra Nostra Garden Hotel, as part of the development of its lodging, catering 
and leisure services, focuses on sustainable development, promoting 
environmentally friendly practices and activities in balance with social 

responsibility activities, and also fostering the local economy.

Our kitchen philosophy and practices are based on the use of the highest 
quality local and seasonal products.

Thus, aware of the impact of our social, economic and environmental 
responsibility, and following our objectives and strategies, Terra Nostra Garden 
Hotel has made a commitment to ensure compliance with legal requirements 
and best practices leading to the continuous improvement of responsible and 

sustainable tourism, hence having obtained the International Certification 
Travelife, Gold level.

VAT Included / This hotel has a Complaints Book


























