Adega Velha
SOBRE

Foto: Entidade Regional de Turismo do Alentejo
É já uma instituição em Mourão. Todos conhecem a Adega Velha pela taberna que alegra os homens da vila, pelas
velhas telefonias que decoram as salas ou pelas talhas que, um dia, guardaram os vinhos de produção própria.
Também contribuem para o mito os velhos tetos abobadados, os armários imponentes, que hoje servem de
aparadores mas que antes pertenciam a uma mercearia, os espelhos centenários e as fotos ou quadros evocativos
da região. E, sobretudo, a mão que Maria dos Anjos tem para a cozinha e usa em prol dos tradicionais aromas
alentejanos. A mesa, farta como dita a região, é sempre engalanada pelo pão da zona, fresco e apetitoso,
acompanhado por azeitonas pequeninas e bem temperadas, a par do Queijo de Évora DOP ou do queijo fresco de
cabra. Queijo curado de ovelha ou paio de porco preto também fazem parte da oferta de entradas. Entre os pratos
principais, há a salientar a sopa de cação, o cozido de grão e a sopa da panela, cujas carnes e enchidos são
aromatizados com hortelã, o cheiro da terra. Lombo de porco assado no forno, perdiz à Adega Velha e lebre guisada
complementam uma ementa praticamente fixa, apenas alterada por altura da Páscoa, em que é introduzido o
popular borrego. A rematar a refeição, três doces à base de ovos e açúcar, como manda a tradição: o rançoso, o
manjar real e a encharcada. Acompanham o repasto os vinhos tintos, produzidos pelo proprietário, diretamente da
talha, embora haja sempre uma opção de branco, para dias mais quentes. O serviço é familiar, simpático e
competente.
Contactos
Morada Rua Joaquim José Vasconcelos Gusmão, 13, 7240-255 Mourão
+351 266 586 443
Telefone:
adega.velha.mourao@gmail.com
E-mail:
Caraterísticas e Serviços
Capacidade: 50 pessoas

Horários e Reservas
Reserva:: reserva3
12h30-15h30; 19h00-21h00No verão ao jantar: 19h00-23h00&nbsp;Encerra domingo ao jantar e segundafeira&nbsp;

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

1/2

Pagamentos
Aceita cartões de crédito
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€)

Acessibilidade
Outras Informações
Prato emblemático
Cozido de grão, feito a partir das melhores carnes: chispe, chouriço, cacholeira, entrecosto e entremeada, servidos
num prato de barro. A acompanhar grão cozido com feijão verde, abóbora, batata e cenoura, tudo aromatizado com
hortelã, a erva da terra.
Mais-valia
Mais-valia: o cante alentejano. Quando menos se espera, os frequentadores da tasca fazem uso dos dotes vocais,
proporcionando aos convivas um concerto gratuito, genuíno e espontâneo.
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