Porto das Barcas
SOBRE
É com o olhar posto no mar da Costa Vicentina que se janta e almoça no Porto das Barcas – um porto seguro para
quem procura o melhor pescado da região servido em ambiente descontraído. A sala principal é luminosa, com
janelas rasgadas em todas as frentes. O bar, ao fundo, onde a lareira se acende nos dias mais frios, convida a
momentos de reflexão. Salta à vista a montra com o peixe que Sofia Cabecinha compra diariamente na lota local e
que pode ser confecionado à vontade do freguês: cozido, frito ou grelhado. A carta muda diariamente, consoante o
que os pescadores trazem a terra, mas há pratos fixos, que se seguem ao couvert composto por azeitonas do
Alentejo temperadas, pão e azeite alentejanos e queijo seco. São eles: gambas “à Braz” com salada de tomate e
orégãos, esparguete do mar com amêijoa e camarão, polvo da costa na frigideira com batata-doce do Cavaleiro e
bacalhau lascado em cama de grelos e broa de milho. Nas entradas são constantes a salada de polvo da costa, os
ovos mexidos com farinheira, o camarão frito com alho ou as amêijoas à Bulhão Pato, entre outros. A intenção é
preservar os paladares antigos. Os vegetarianos podem escolher, entre outros petiscos improvisados no momento,
caril de legumes com açafrão e nasi goreng misto de legumes com soja. Quanto aos apreciadores da verdadeira
carne alentejana encontram todos os dias costeletinhas de borrego na grelha com alecrim e batata salteada, naco de
alcatra na grelha com arroz de feijão, batatas fritas ou batata-doce assada gratinada com molho de ervas e salada
Porto das Barcas ou tagine de borrego do Alentejo com laranja, hortelã e alecrim. Desfilam ainda, nas sobremesas, a
sericaia com Ameixa d’Elvas DOP e a mousse de chocolate com flor de sal e azeite da região. Excelente garrafeira
com presença de pequenos produtores de todo o país. Serviço rápido e simpático.
Contactos
Estrada do Canal, 7645-000 Vila Nova de Milfontes
+351 283 997 160
Telefone:
restaurante.portodasbarcas@gmail.com
E-mail:
Website:

https://www.facebook.com/pages/Restaurantewine-bar-Porto-das-barcas/252899378091976

Caraterísticas e Serviços
Capacidade: 50 pessoas
Parque de estacionamento
Área reservada a não fumadores

Horários e Reservas
Horário 12h30-15h00; 18h30-23h00&nbsp;Dia(s) de Encerramento: Terça-feira, exceto em julho e agosto. Encerra no
mês de janeiro

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

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Outras Informações
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Prato emblemático
A massinha de peixe da nossa costa com hortelã da ribeira fresca, porque reúne a frescura do peixe apanhado na
zona com os sabores do marisco, das ervas e dos legumes produzidos localmente, à semelhança do tomate e da
hortelã.

Mais-valia
A carta de vinhos é vasta e criteriosa, apresentando do melhor que se produz no Alentejo, sobretudo de pequenos
produtores. Só contempla vinhos nacionais de qualidade reconhecida por Sofia Cabecinha. A esplanada com vista
para o mar é um outro ponto de destaque.
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