Montebelo Viseu
SOBRE

Foto: Montebelo Viseu
Escolha uma porta de entrada privilegiada para os mais autênticos e irresistíveis sabores da cozinha portuguesa. O
Restaurante Montebelo Viseu, situado no Montebelo Viseu Hotel &amp; Spa, propõe todo o sabor da gastronomia
nacional, regional e internacional. Do mar vêm o Robalinho em Vapor de Sal com Migas de Nabiça, a Sopa Rica de
Peixes, o Creme de Bacalhau e o Bacalhau Rosado com Puré de Legumes. Do campo chegam à nossa mesa o Arroz
de Pato à Montebelo e o Cabrito Grelhado com Molho de Alecrim e Salteado de Espinafres e Pinhões. Sugerimos que,
mesmo perante esta seleção, reserve apetite para provar um Souflé de Chocolate e Limão ou o Pão-de-Ló Montebelo.
Convidamo-lo a aceitar as sugestões do chefe, escolher o serviço à carta ou experimentar os menus temáticos num
jantar em família, num almoço de negócios ou na celebração de uma data especial.
No restaurante Montebelo Viseu não desfrutará apenas de uma refeição soberba. A deslumbrante vista para as
serras do Caramulo e de Montemuro permitem-lhe gozar de momentos de tranquilidade e contemplação que poucos
espaços proporcionam.
O Montebelo Viseu Hotel &amp; Spa possui ainda serviços especializados na organização de eventos especiais, como
casamentos, baptizados, comunhões ou celebrações de datas especiais.
Contactos
Urbanização Quinta do Bosque 3510-020 Viseu
+351 232 420 000
Telefone:
+351 232 415 400
Fax:
E-mail:

montebeloviseu@visabeiraturismo.com

Website:

http://www.montebeloviseu.pt

Caraterísticas e Serviços
Tem esplanada
Ar condicionado
Capacidade: 250
Parque de estacionamento
Panorâmico
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Área reservada a não fumadores

Horários e Reservas
Reserva:: reserva3
Todos os dias 7:00-10:30h / 12:30-15:00h / 19:30-22:30

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

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários

Acessibilidade
Acesso para deficientes
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