Solar das Andorinhas é opção de almoço
diferenciado no Dia das Mães
Publicado: Sexta-feira, 29 de abril de 2011 por Luciana Almeida
Famílias também podem aproveitar para curtir um dia de lazer

Um dos restaurantes do Solar das Andorinhas: cardápio especial para o Dia
das Mães
Para quem mora em Campinas e região e gostaria de passar o Dia das Mães
curtindo um hotel fazenda em família, o Solar das Andorinhas oferece duas
possibilidades, além da hospedagem: o almoço especial da data e o sistema
“day-use”, que permite a utilização das piscinas ao longo do dia e a
participação na programação do hotel. Dessa forma, o visitante não se instala
nos apartamentos, mas tem direito ao almoço e uso das dependências
externas do local.
Instalado em uma fazenda centenária, o Hotel Solar das Andorinhas conta com
uma imensa área verde e de lazer e dois restaurantes, um em estilo colonial e
outro em um deck montado na área das piscinas.
Preparado pelo chef Ricardo Buzois, o cardápio especial de Dia das Mães traz
comida e doces de fazenda. A mesa de frios terá salpicão real e muitas opções
de saladas,entre elas palmito, aspargo, alface com passas e bacon, maionese,
tabule e berinjela. Entre os pratos quentes haverá peixe assado, arroz de forno,
pernil assado, lasanha, alcatra na cerveja, batatas coradas, farofa, macarrão ao
sugo, espinafre e alguns grelhados, como contra-file e abacaxi empanado.
Para fechar, uma mesa de doces típicos da fazenda e tortas de maçã, de
morango, pudim de leite, pavês e mousse. Como o dia é de comemoração,
também será preparado um bolo especial.
Apenas para almoçar, o preço é R$ 45 por pessoa, com tudo incluso, menos
bebida. Já para passar o dia no local, com direito a utilizar as piscinas e o
parque aquático, o preço é R$ 75 por pessoa. Crianças de até três anos não
pagam e as de quatro a 12 pagam 50% dos valores.
Serviço:
Almoço especial de Dia das Mães - Hotel Fazenda Solar das Andorinhas
Endereço: Rodovia Campinas - Mogi Mirim, Km 121
Informações/reservas: (11) 3675-0755 / (19) 3757-2700 / (19) 3257-1414

