Restaurante Panorâmico Amieira Marina
SOBRE

Erguido sobre as águas do grande lago do Alqueva, o Restaurante Panorâmico Amieira Marina tem instalações
modernas e confortáveis, de onde se avista um dos mais belos e surpreendentes panoramas do interior do Alentejo e
onde se descobre o melhor da gastronomia regional, a par de alguns pratos inovadores. A sala envidraçada, ampla e
cheia de luz natural, e a esplanada aberta, como o convés de um navio, são espaços de bem-estar que convidam
para refeições tranquilas e conversas animadas. Também a gastronomia é aliciante, porque apresenta sabores
modernos e requintados sem defraudar quem procura comida tipicamente alentejana, seja com apresentação mais
apelativa, seja na sua versão mais tradicional.
A ementa vasta e bem organizada permite satisfazer todos os desejos. Entre as iguarias mais pedidas, umas típicas
e outras não, contam-se: nas entradas, os ovos mexidos com silarcas, a salada quente de camarão em cama de
espargos e molho de manga, a açorda de tomate e o gaspacho; nos pratos principais, os canelones de legumes
gratinados com molho de tomate, que é vegetariano, o polvo à lagareiro, os supremos de bacalhau com gratinado de
batata e espinafres, o borrego assado com batatinha assada e salada verde, os medalhões de novilho gratinados
com queijo, o lombinho de porco e a caça (javali, perdiz e veado); nas sobremesas, o irrecusável requeijão com mel e
lascas de amêndoa torrada. Garrafeira focada nos vinhos regionais. Serviço atento e simpático.
Contactos
Amieira Marina, 7220-999 Amieira, Portel
+351 266 611 175 / +351 266 611 173 / +351 93 324 80 39
Telefone:
+351 266 611 063
Fax:
E-mail:

restaurante@amieiramarina.com

Website:

http://www.amieiramarina.com

Caraterísticas e Serviços
Tem esplanada
Ar condicionado
Capacidade: 165 pessoas
Parque de estacionamento
Panorâmico
Área reservada a não fumadores
Área reservada a fumadores
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Horários e Reservas
Reserva:: reserva3
12h00-16h00; 19h00-22h00

Pagamentos
Aceita cartões de crédito
Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€)

Acessibilidade
Acesso para deficientes
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