
Restaurante Grande Hotel

a tradicional feijoada ao som de

O buffet do Restaurante Grande Hotel

traz o melhor das cozinhas brasileira

e internacional, sem deixar de valorizar

os ingredientes típicos da região da 

Mantiqueira. Aos sábados, é servida

chorinho ao vivo.
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O Restaurante Araucária traz um clima 

perfeito à luz de velas, piano ditando a 

trilha sonora e um menu que apresenta 

pratos da alta gastronomia. Em uma 

atmosfera aconchegante, clássica e 

refinada, Chef e Sommelier trabalham em 

harmonia, proporcionando experiências 

gastronômicas customizadas aos mais 

diferentes paladares e sentidos.

Restaurante Araucária
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coloridas e muito atrativas.

Criado exclusivamente para atender à 

garotada em um espaço descontraído e 

divertido, o menu conta com receitas 

preparadas sob a supervisão de um 

Nutricionista, que busca sempre oferecer 

refeições balanceadas, nutritivas,

Restaurante Infantil

* Funcionamento durante alta temporada, pacotes de

feriados e períodos especiais. Consulte-nos.
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Arte da Pizza

pizzaria artesanal Arte da Pizza.

E, em volta, um ambiente rústico e 

aconchegante, garantindo um visual

único junto aos fornos a lenha.

Essa é a receita de sucesso da

Massa leve e crocante por baixo, 

ingredientes sofisticados por cima.
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Bar da Lareira

o ambiente, assim como empresta seu 

charme à decoração e ao nome do Bar, 

uma das referências enogastronômicas do 

Grande Hotel Campos do Jordão. Aos 

finais de semana, feriados e temporada,

o tradicional happy hour com música ao 

vivo completa o ânimo geral.

A grande lareira aquece constantemente
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de vinhos e espumantes especial para o 

local.

O Bar da Piscina proporciona comodidade 

para quem está mergulhando, tomando 

um banho de sol ou lendo um bom livro. 

Entre as especialidades estão saborosas 

porções e coquetéis, além de uma carta

Bar da Piscina
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Anexo ao Restaurante Araucária, conta 

com um local exclusivo para degustação.

A Carta de Vinhos traz mais de 200 rótulos 

das melhores e mais premiadas regiões 

produtoras do mundo. E nosso Sommelier 

também está sempre à disposição dos 

hóspedes, indicando opções para cada 

ocasião ou realizando workshops aos 

amantes da enologia.

Enoteca
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Política de Segurança dos Alimentos

O Grande Hotel São Pedro e o

dos Alimentos nas Boas Práticas de 

Fabricação e na Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle (APPCC). 

A Política está descrita e aprovada 

pela Alta Direção e tem como 

diretrizes:

Grande Hotel Campos do Jordão 

baseiam sua Política de Segurança

§ Atender aos requisitos estatutários e regulamentares nacionais que regem a segurança 

dos alimentos;

§ Garantir a periódica análise crítica para adequação contínua desta política;

§ Buscar a satisfação dos clientes, atendendo às suas necessidades e expectativas;

§ Garantir a disponibilidade de recursos necessários à implementação e manutenção do 

sistema de gestão;

§ Atualizar o Sistema de Gestão da Segurança dos Alimentos com foco nos perigos, 

incluindo os alergênicos.

§ Garantir o comprometimento com a melhoria contínua dos processos e produtos;

§ Manter a comunicação interativa com as partes interessadas (clientes, funcionários e 

fornecedores) para garantir que a política seja comunicada, implementada e mantida;



Avenida Frei Orestes Girardi, 3549

Grande Hotel Campos do Jordão

CEP: 12460-000  Campos do Jordão  SP  Brasil

(12) 3668 6267

ghsenac

grandehotelsenac

grandehotelsenac

www.grandehotelsenac.com.br

(12) 3668 6000 ▪ 0800 7700 790
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