
Bebidas
Suco de laranja
Água de coco
Leite Integral
Leite Desnatado

Produtos lácteos
2 opções de iogurtes
Manteiga (com e sem sal)
Cream cheese
Parfait com frutas e granola

Geleias
2 opções

Cereais e sementes
3 opções de cereais
2 opções de sementes

Frutas
3 opções de frutas
Salada de frutas

Queijos
3 opções de queijos

Frios
3 opções de frios

Pães
5 opções de pães
Estação sem glúten com bolos, pães e biscoitos
Waffles

Entradas
3 opções de entradas
Mesclun de folhas

Pratos principais
2 opções de proteínas
1 opção de massa 
1 opção de torta ou quiche
3 opções de guarnições
Bacon
Ovos mexidos

Estação
Tapioca e massas

Sobremesas
1 opção quente
2 opções de sorvetes (uma opção leite e uma opção 

fruta)
3 opções de sobremesa
2 opções de sobremesa diet
Caramelo francês, calda de chocolate e farofa doce

R$ 160,00 por pessoa não hospedada e/ou pessoa hospedada sem confirmação deste serviço descrito no contrato

R$ 125,00 por pessoa hospedada com confirmação deste serviço descrito no contrato
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Brunch

OBSERVAÇÕES:

- Valores referem-se a três horas de serviço. É necessária confirmação com antecedência mínima de 10 dias da data de início do evento.

- O brunch pode ser oferecido apenas com exclusividade de espaço.



O Grande Hotel São Pedro e o

Grande Hotel Campos do Jordão 

baseiam sua Política de Segurança

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:

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

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

mantida;

§ Atender aos requisitos estatutários e regulamentares nacionais que regem a 

segurança dos alimentos;

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

§ Garantir a disponibilidade de recursos necessários à implementação e manutenção 

do sistema de gestão;

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

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

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

incluindo os alergênicos.

Política de Segurança dos Alimentos

GRANDE HOTEL SÃO PEDRO  |  GRANDE HOTEL CAMPOS DO JORDÃO



ROOM
SERVICE 24H

WI-FI POR
TODA ÁREA

COPA
DO BEBÊ

ESTAC.
CORTESIA

HELIPONTO LAVANDERIA BIBLIOTECA GIFT SHOP CERTIFICADO
EXCELÊNCIA

Avenida Frei Orestes Girardi, 3549

Nossa equipe está apta a prestar toda consultoria na escolha da melhor

configuração dos espaços e serviços de acordo com a necessidade de cada cliente.

Parque Dr. Otávio de Moura Andrade, s/n

Grande Hotel Campos do Jordão

Central de Vendas dos Hotéis

Grande Hotel São Pedro

CEP: 12460-000  Campos do Jordão  SP  Brasil

CEP: 13525-000  Águas de São Pedro  SP  Brasil

(12) 3668 6267

(11) 3236 2438

gheventos@sp.senac.br

(19) 3482 7642

ghsenac

grandehotelsenac

grandehotelsenac

www.grandehoteleventos.com.br

(12) 3668 6000 ▪ 0800 7700 790

(11) 3236 2009

(19) 3482 7600 ▪ 0800 7700 790
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