Lendário & Bar
SOBRE

Restaurante:
Situado no “calçadão” marginal de Quarteira, o Restaurante Bar Lendário apresenta-se ao cliente com um espaço
decorado de forma leve e agradável, onde as cores e os sabores e ambiente se misturam, tornando-o num local de
referência no mundo da restauração algarvia.
Um ambiente requintado, onde os pratos da cozinha típica nacional e internacional marcam presença. Um espaço
ideal para realizar eventos, ao longo de todo o ano.
Bar:
Inicie ou termine a noite juntando os amigos e desfrute do convívio ao som da uma boa música ambiente, o espaço
indicado para tomar o seu cocktail ou outros aperitivos antes, ou depois as refeições.
Poderá encontrar aqui o local certo para assistir aos melhores programas televisivos nacionais e internacionais com
amigos ou simplesmente convidar o seu parceiro de negócios para uma reunião ou para um simples convívio, mas
sempre proveitoso.
Esplanada:
O Restaurante Bar Lendário, tem ao seu dispor uma esplanada dotada de uma vista magnífica sobre o mar e
marginal de Quarteira, um espaço agradável, onde poderá deliciar-se com a paisagem, acompanhado pela boa
cozinha, ou simplesmente aproveitar as tardes de sol, ou as longas noites de verão refrescando-se com um bom
cocktail.
Cave:
Inspirado na tradição das velhas adegas portuguesas, o Restaurante Bar Lendário criou um espaço único no Algarve.
Sinta a tradição de um ambiente rústico, diferente e acolhedor.
O local ideal para um jantar privado de negócios, ou para uma festa de aniversário.
Convidamo-lo a conhecer um novo conceito de restaurante.
Take Out:
Se pretender um serviço rápido e com a qualidade da comida feita na hora, então encontrará no serviço Take away
do Lendário a sua melhor opção. Poderá encomendar a sua comida via telefone, fax ou e-mail, marcar uma hora e
saborear em sua casa ou no seu local de trabalho uma refeição feita por profissionais.
Serviços especiais:
• Organizamos eventos
• Serviço transporte clientes (poderá ligar para o restaurante e pedir transporte -mediante disponibilidade)
• Menu especial para aniversário (adultos e crianças)
• Menu especial para grupos ou entidades desportivas.
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Contactos
Av. Infante de Sagres - "Calçadão" de Quarteira 8125 Quarteira
+351 289 308 067
Telefone:
+351 289 308 067
Fax:
E-mail:

info@lendario.pt

Website:

http://www.lendario.pt

Caraterísticas e Serviços
Esplanada
Ar condicionado
Capacidade: 150
Parque de estacionamento
Panorâmico
Área reservada a não fumadores
Área reservada a fumadores

Horários e Reservas
Reserva:: reserva1
09h00 - 02h00

Acessos
Autocarro

Acessibilidade
Acesso para deficientes
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