Restaurantes e Cafés
Montebelo Aguieira
Morada: Vale da Aguieira

3450-010 Mortágua

Telefone: +351 231 927 060
E-mail: montebeloaguieira@visabeiraturismo.com
Website: http://www.montebeloaguieira.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias: 12h30 - 15h00 /
19h30 - 22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60-80; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Terminais ferroviários;

A beleza da paisagem circundante confunde-se com os deliciosos
sabores da gastronomia e dos vinhos da região. No Restaurante
Montebelo Aguieira, com uma magnífica esplanada panorâmica,
poderá escolher entre uma refeição ligeira e uma mais
sofisticada, sempre num ambiente de grande serenidade.
Num ambiente inspirador, debruçado sobre a deslumbrante
paisagem da albufeira, todas as iguarias confeccionadas sob as
ordens do nosso Chef vão-lhe saber ainda melhor. Mas entre as
muitas propostas de qualidade, regionais ou gourmet, as nossas
sugestões recaem sobre os Lombinhos de Bacalhau com Puré de
Favas e Morcela, Tentáculos de Polvo ao Alho com Bolsa de
Massada de Batata e Arroz de Cabidela de Galo. O Montebelo
Aguieira Lake Resort & Spa possui ainda serviços especializados
na organização de eventos especiais, como casamentos,
baptizados, comunhões ou celebrações de datas especiais.

Alentejo
Alcácer do Sal
A Escola

Comporta Café

Morada: Estrada Nacional 253 - Cachopos 7580 - 308
Alcácer do Sal
Telefone: +351 265 612 816 Fax: +351 265 612 831

Morada: Praia da Comporta - CCI 2801 7580-681
comporta
Telefone: +351 265 497 652 Fax: +351 265 490 515

E-mail: aescola@restauranteaescola.com Website:
http://www.restauranteaescola.com

E-mail: comportacafe@hotmail.com Website:
http://www.comportacafe.com

Horários e Reservas:
11h30 - 15h30 / 19h30 - 00h00 Encerra à 2ª feira.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Com a curiosidade de ocupar a antiga escola primária da
povoação, facto que lhe dá o nome, a Escola tornou-se uma
referência em todo o país pela excelência da sua cozinha, que

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 250; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
O Comporta Café é um Restaurante Bar implantado no areal da
Praia da Comporta, na Península de Tróia, e tem como principal
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preserva o património gastronómico da região do Sado.

Dona Bia
Morada: EN 261, Torre Comporta, 7580-681 Comporta
Telefone: +351 265 497 557 Fax: +351 265 497 405
E-mail: restaurantedonabia@gmail.com Website:
http://restaurantedonabia.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 11h00-16h30; 19h30-22h30
Dia(s) de Encerramento: Terça-feira no verão
;
Outras Informações:
Prato emblemático

O arroz predomina na ementa e é um ex-libris da casa, mas o
prato mais emblemático é o peixe-galo, seja com arroz a
acompanhar, seja com a também deliciosa açorda de ovas.

Mais-valia

O Dona Bia é um restaurante verdadeiramente familiar, onde
quem entra sabe ao que vai, na certeza de ter boa comida
caseira, feita ao momento.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 60 pessoas; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;

São de grande beleza os caminhos do litoral alentejano, como o
que vai da Comporta em direção ao sul, numa paisagem de
arrozais e de cegonhas. Às vezes é obrigatório parar para
observar um pormenor, tirar uma foto ou saborear as delícias da
gastronomia regional, como sucede logo a três quilómetros da
Comporta, no restaurante Dona Bia. Instalado à beira do
caminho, permite o estacionamento fácil e oferece um espaço
acolhedor com uma pequena esplanada ao ar livre, outra
fechada e uma sala com pequeno balcão que dá para a cozinha.
O ambiente é alegre e aconchegante, cheio de luz natural, com
toalhas e chemins de table de pano, decoração singela alusiva
ao mar e uma montra de pescado irresistível.

A cozinha é tradicional, assente nos produtos da região e nos
seus sabores. Predomina o arroz, ora como prato principal –
arroz de garoupa, de cherne, de lingueirão com amêijoas e
camarão, de polvo, de tamboril, de camarão descascado com
amêijoas, de lagostinha e de lavagante, entre outros –, ora como
guarnição – arroz de coentros, de feijão, de tomate, de grelos, de
amêijoas, de berbigão e de lingueirão. Sempre arroz carolino,
malandrinho, feito ao momento. E sempre divinal. Outras
iguarias muito apreciadas: nas entradas, caldinho de peixe e
pataniscas de peixe; nos pratos principais, peixe-galo com
açorda de ovas, pregado ou cabeça de garoupa à Bulhão Pato,
lombinhos de tamboril na frigideira, canja de garoupa com
amêijoas e espinafres, entrecosto grelhado com arroz de feijão,
grelhada mista com arroz de queijo e arroz de pato. Doçaria
caseira. Há qualidade no produto, no tempero e na confeção.

objetivo o bem servir: Aqui é possível fazer uma refeição, um
snack, tomar um café ou um chocolate quente, ou o cocktail
ideal, em frente ao mar num ambiente incrível onde reina o bom
gosto, o bom serviço, a simpatía e a boa confeção da comida
tradicional portuguesa e internacional. Nada foi deixado ao
acaso: a música, a iluminação e a vista magnífica do Oceano
Atlântico que reflete em espelhos que ocupam todo o pé direito,
são também factores que muito contribuem para momentos de
prazer únicos. Preocupamo-nos em reunir os ingredientes
necessários para que quem nos visite fique rendido. Venha ver o
Mar e sinta-se em casa!

Excelentíssimo
Morada: Zona de Actividades Económicas, 10 7595
Torrão
Telefone: +351 265 669 846
E-mail: www.excelentissimo.net Website:
http://www.excelentissimo.net
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00 - 15h00 / 19h30 - 22h00
Encerra: Domingo (jantar);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 50; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Uma casa de paredes caiadas a branco que faz recordar um
monte alentejano, envolvido por uma paisagem natural. Um
leitão assado que, segundo os críticos, é capaz de fazer
concorrência ao da bairrada faça o resto. Dos pratos tradicionais
alentejanos, destaque para a açorda rica, sopa de tomate com
ovo, toucinho e linguiça, variações com porco preto, sempre
acompanhado pelas migas de espargos ou coentros ou de grelos
com farinha.

Restaurante da Pousada de D. Afonso II
Morada: 7580-197 Alcácer do Sal
Telefone: +351 265 613 070 Fax: +351 265 613 074
E-mail: recepcao.dafonso@pousadas.pt Website:
http://www.pousadas.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Aberto todos os dias: 13h00 - 15h00 / 19h30 22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 75; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Fruto da reconstrução sobre as ruínas do Convento de Aracoelli,
nasceu a Sala das Colunas, o Restaurante da Pousada D. Afonso
II com capacidade máxima até 140 pessoas. Com vista para as
muralhas do Castelo, a Pousada tem afamadas enguias fritas ou
pataniscas sempre acompanhadas com arroz malandrinho.
Especialidades: Sopa de Peixe do Sado; Pataniscas de Bacalhau
com Arroz de Coentros, Pato assado sobre seu arroz de miudos,
Ovos queimados.
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Garrafeira adequada. Serviço simpático.

Porto Santana (Tasca do Gino)
Morada: EN 253, Senhora Santana 7580-509 Alcácer do
Sal
Telefone: +351 265 613 454 Fax: +351 265 613 454
E-mail: f.seromenho@sapo.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Aberto todos os dias: 12h00-15h30 /
19h00-22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 90; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
A Tasca do Gino fica em Senhora de Santana, na margem do rio
Sado, depois da ponte velha de Alcácer do Sal, na antiga estrada
para o Algarve. Serve cozinha alentejana num ambiente
acolhedor. Destacam-se a canja de ameijoa, as migas de
coentros, as burras de porco preto, a sopa de cação, a açorda, o
borrego e os secretos de porco preto. À sobremesa, um original
doce de pinhão faz as honras da casa.

Aljustrel
O Mirante
Morada: Rua Filipa de Vilhena, 30 7600-098 Aljustrel
Telefone: +351 284 603 370
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00 - 15h00 / 19h00 - 22h30
Encerra: 2ª Feira e domingo ao jantar;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 150; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Restaurante com vista sobre a serra. Os pratos são
confecionados segundo a tradição alentejana. A garrafeira
enaltece os vinhos alentejanos.
Pratos típicos: gaspacho, migas à alentejana, carne de porco
preto.

Almodôvar
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Restaurante 4 Estações
Morada: Cerca da Junqueira – Estrada Nacional 267
Mértola7700-094 Almodôvar
Telefone: +351 286 662 067 / 918 146 823 / 968 914 571
E-mail: quatroestacoesalmodovar@hotmail.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 52; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessos:
Autocarro;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes; Lugares de estacionamento reservados;
Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada acessível: Total;
Área de receção adaptada a pessoas com necessidades
especiais; Circulação acessível no espaço interior: Total; Mesas
acessíveis; Acessibilidade a áreas/serviços: Buffet, Instalações
sanitárias, Esplanada, Bar; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade auditiva, Incapacidade
motora, Incapacidade intelectual; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora;

Alpiarça
A Casa da Emília
Morada: Rua Manuel Nunes Ferreira, 101
Alpiarça
Telefone: +351 243 556 316

2090-115

Website: https://www.facebook.com/acasadaemilia?rf=10
7243709363381
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-15h00 / 19h30-22h00 Encerra à
segunda-feira e terça-feira (almoço);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 40; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
A Casa da Emília é tão familiar que recebeu o nome da mulher
do proprietário. A sala, com apenas 40 lugares, ajuda a manter e
a alimentar esta atmosfera. Os pratos são eximiamente
confecionados e têm por base os ingredientes mais típicos, sem
complicações ou aventuras. A lista é breve, mas compensadora
nos sabores, a começar na soberba sopa de arroz de feijoca,
preferencialmente na variante com enguias fritas. A não perder.
Outras sugestões à altura são o borrego guisado à moda de
Alpiarça e a galinha corada com arroz de forno. Para fechar, o
pão-de-ló de Alpiarça.
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Alvito
Restaurante da Pousada de Alvito
Morada: Largo do Castelo 7920-999 Alvito
Telefone: +351 284 480 700 Fax: +351 284 485 383
E-mail: recepcao.alvito@pousadas.pt Website:
http://www.pousadas.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 13h00 - 15h00 / 19h30 - 22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 40; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Restaurante da Pousada do Alvito, numa enorme sala medieval
decorada com peças de artesanato local e um menú de
inspiração alentejana: Sopa de tomate, bacalhau assado com
cominhos à Marquês de Alvito, costeletas de borrego com molho
de coentros, queijinhos de hóstia..

Arraiolos
Restaurante da Pousada Convento de Arraiolos
Morada: Pousada Convento de Arraiolos, Vale das Flores
7044-909 Arraiolos
Telefone: +351 266 419 340
E-mail: guest@pousadas.pt Website:
http://www.pestana.com/pt/hotel/pousada-arraiolos
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 13h00-15h00; 19h00-22h00. Sexta e
sábado ao jantar: 19h30-22h30
Dia(s) de Encerramento: Não encerra;
Outras Informações:
Prato emblemático
Desfiada de pombo bravo com ameixa verde e canela, manjar
criado pelas freiras que habitaram o convento, agora
transformado em pousada. O pastel de toucinho é também
afamado, tendo por base da sua confeção os ovos e a amêndoa.

Mais-valia
A vista do restaurante e da esplanada para o verde do campo
alentejano, mesmo quando a pousada está lotada, dá-nos a ideia
de sermos os únicos hóspedes a usufruir da tranquilidade deste
espaço.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 86 pessoas; Parque de
estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes;

Quem quiser sentir a tranquilidade do Alentejo, tem na Pousada
Convento de Arraiolos a certeza de ter encontrado o pouso certo.
Até quando a casa está cheia, os comensais podem provar as
delícias da terra em merecido descanso, com vista para o
campo, numa sala minimalista, onde o elemento decorativo de
destaque é parte de um retábulo do século XVII, representativo
da última ceia. É alvo das atenções a carta elaborada pela chefe
Elisabete Velez, estudiosa dos manjares preparados pelas freiras
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que habitaram este convento. Recuperou algumas das suas
receitas, entre as quais se encontram a desfiada de pombo e o
pastel de toucinho. São apenas duas amostras de uma ementa
extensa que, nas sopas, aconselha a de agrião, a de tomate à
alentejana com ovo de codorniz estrelado ou o creme de
mogango com lâminas de amêndoa.
Das entradas, também típicas da casa, salientam-se a trouxa de
queijo amanteigado e mel de rosmaninho, a desfiada de pombo
bravo com ameixa verde e canela ou o duo de espargos envoltos
em toucinho fumado e molho de estragão. Dos petiscos, a não

perder a pasta de tomate com orégãos, o atum com duo de
pimentos e poejo e a morcela com abacaxi.
Uma carta equilibrada, que oferece ainda, na secção dos peixes
e mariscos: tranche de salmão em puré de lima e pomme de
brócolos, posta de cação em seu empadão de tomate, caldo de
poejos frescos e tiborna de bacalhau, entre outros. Nas carnes,
desfilam a perna de frango do campo suado no seu arroz de
pinhão, as bochechas de porco alentejano e seu dueto de batatadoce e espinafres ou o borreguinho de azeite com sua batata
caçoila e melado de marmelo. Completam a refeição a tábua de
queijos portugueses e algumas amostras da doçaria conventual
regional, das quais se destacam o pastel de toucinho e o pão de
rala. Excelente garrafeira centrada no Alentejo. Serviço eficiente
e simpático.

Beja
Restaurante da Pousada de São Francisco
Morada: Largo Dom Nuno Álvares Pereira 7801-901 Beja
Telefone: +351 284 313 580 Fax: +351 284 329 143
E-mail: recepcao.sfrancisco@pousadas.pt Website:
http://www.pousadas.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 13h00 - 15h00 / 19h30 - 22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

Restaurante da Pousada de São Francisco, no centro histórico de
Beja. Especialidades: Sopa de hortelã, Bacalhau conventual,
Ensopado de borrego à Pastora, Pão de rala.Às terças e quartas
tem música ao vivo.
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Benavente
O Miradouro
Morada: Estrada Miradouro, 5 2130-000 Benavente
Telefone: +351 263 516 398 Fax: +351 263 517 326
E-mail: miradouro@restaurantemiradouro.com Website:
https://pt-pt.facebook.com/restauranteomiradouro
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Outras Informações:
Encerra à segunda-feira
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 180; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Situado no centro do Ribatejo, este restaurante oferece uma
gastronomia tipicamente ribatejana. Restaurante especializado
em casamentos e banquetes, apresenta um espaço amplo e um
serviço atento e competente. Possui uma capela, jardim, lago e
uma cascata.

Cartaxo
Batalhoz
Morada: Rua Batalhoz, 3 C 2070-123 Cartaxo
Telefone: +351 243 704 224 Fax: +351 243 704 224
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 100; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;

Neste restaurante simpático poderá provar: bacalhau à Batalhoz,
porco preto, vitela mirandesa e peixes frescos, tudo servido com
qualidade.

Chamusca
Paragem da Ponte
Morada: Rua Monte Olivete, 63

2140-307 Chamusca

Telefone: +351 249 760 406 Fax: +351 249 761 480
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerramento semanal: Domingos,
Sábados (Almoços) e Feriados;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 400; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
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Pagamentos:
Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);

O Restaurante Paragem da Ponte situa-se junto a uma ponte
centenária que atravessa o Tejo.

Coruche
Mira Rio
Morada: Avenida Luís de Camões, 31

2100-106 Coruche

Telefone: +351 243 677 341
Website: https://pt-pt.facebook.com/pages/RestauranteMira-Rio/329168510547145
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 07h00-02h00 Encerra à quarta-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 45; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Especialidades são bacalhau à Mira Rio, bacalhau grelhado na
brasa, lombinho salteado com ananás e bife da vazia.

Crato
Restaurante Pousada Flor da Rosa
Morada: Mosteiro de Santa Maria de Flor da Rosa
7430 Flor da Rosa
Telefone: +351 245 997 210 Fax: +351 245 997 212
E-mail: guest@pousadas.pt Website:
http://www.pousadas.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias 12h00-22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

Restaurante da Pousada da Flor da Rosa, um antigo mosteiro do
século XVI recuperado. Menú de inspiração tradicional
alentejana.
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Cuba
O Tarro
Morada: Av. General Humberto Delgado, 35 7900 Ferreira do Alentejo
Telefone: +351 284 739 942 / 912 469 404
E-mail: otarrorestaurante@gmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 07h00 - 22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;

Elvas
D. Quixote
Morada: Estrada Nacional 4, Km 3 - Pedras Negras
- 125 ELVAS
Telefone: +351 268 622 014

7350

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 180; Parque de
estacionamento;

Restaurante do Hotel de Santa Luzia - Elvas
Morada: Avenida de Badajoz - Hotel de Santa Luzia
7350-001 Elvas
Telefone: +351 268 637 470

Restaurante A Quinta «Estalagem Quinta de Santo
António»
Morada: Quinta de Santo António - Estrada de
Barbacena 7350 Elvas
Telefone: +351 268 628 406
E-mail: geral@qsahotel.com Website: http://www.qsahot
el.com/;https://www.facebook.com/QuintaDeSantoAntonio
.Elvas
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento;

Website: https://www.slhotel-elvas.pt/Default.aspx
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 200; Parque de
estacionamento;

Estremoz
A Convenção

Restaurante da Pousada Rainha Santa Isabel

Morada: Rua de Santa Maria, 26 7100-314 Évora Monte

Morada: Pousada Rainha Santa Isabel Largo Dom Dinis
7100 - 509 Estremoz
Telefone: +351 268 332 075 Fax: +351 268 332 079

Telefone: +351 268 098 039
Website: http://www.restauranteaconvencao.com/
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 150; Parque de
estacionamento;

E-mail: guest@pousadas.pt Website: http://www.pousada
s.pt/historic-hotels-portugal/pt/pousadas/alentejo-hotels/
pousada-de-estremoz/rainha-sta-isabel/pages/home.aspx
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 200; Parque de
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estacionamento;

São Rosas
Morada: Largo Dom Dinis, 11

7100-509 Estremoz

Telefone: +351 268 333 345 Fax: +351 268 840 352
E-mail: sao.rosas@hotmail.com Website: https://pt-pt.fac
ebook.com/pages/S%C3%A3o-Rosas/100988449981595
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12.45-15.30 / 19.45-22.30 Encerra à
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 40; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;

Situado junto à Pousada de Estremoz, deve o nome à célebre
lenda do milagre das rosas e da Rainha Santa Isabel.

Zona Verde
Morada: Largo Dragões Olivança, 86

7100-457 Estremoz

Telefone: +351) 268 324 701
Website: https://pt-pt.facebook.com/pages/Zona-VerdeRestaurante/181483645205179
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 / 19h00- 22h00 Encerra à
Quinta-feira;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Restaurante tradicional Alentejano, com gastronomia típica e
grelhados no carvão, da qual se destacam, o Ensopado de
Borrego, o Bacalhau Assado com Migas de Coentros, entre
outros.

Évora
Degust'AR

Divinus

Morada: Rua Candido dos Reis, 78 7000-582 Évora

Morada: Convento do Espinheiro, A Luxury Collection
Hotel &amp; Spa 7005-839, Évora
Telefone: +351 266 788 200 Fax: +351 266 788 229

Telefone: +351 266 740 700 Fax: +351 266 740 735
E-mail: reservas@mardearhotels.com Website:
http://www.mardearhotels.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30-15h00 / 19h30-22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 60; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Localizado no piso térreo do edifício do Palácio dos Sepúlveda, o
restaurante Degust`AR tem a assinatura gastronómica do Chefe
António Nobre. A carta tem como ponto de partida a cozinha
alentejana e desenvolve a sua inspiração criativa pelos sabores
mediterrânicos.
O ambiente é requintado, confortável e intimista. Os tectos em
abóbada, os arcos de ferradura e alguns frescos pontuais,
conferem-lhe um carácter excepcional.

E-mail: reservas@conventodoespinheiro.com Website:
http://www.divinusrestaurante.com/pt/divinus
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 70; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Restaurante Divinus - Situado na antiga adega, o “Divinus” é um
restaurante gastronómico que oferece uma cozinha
mediterrânea com sabores da região do Alentejo. Tem um
ambiente requintado e elegante. Recomenda-se reserva. Aberto
das 19h30 às 22h30.

O Chico
Morada: Rua do Sol, 44-C 7000-115 São Manços
Telefone: +351 266 722 208

O restaurante tem ainda uma zona de recepção com serviço de
bar e uma garrafeira onde estão expostas cerca de 50
referências que compõem a carta de vinhos representativa de
todas as regiões de Portugal.

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 19h00-21h30 Encerra à
segunda-feira;
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Jardim do Paço
Morada: Palácio das Cinco Quinas 7000-804 Évora
Telefone: +351 266 744 300
Website: http://jardimdopaco.pt/
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 57; Parque de
estacionamento;

Esta antiga taberna, serve hoje saborosos petiscos alentejanos.
Não deixe de provar umas apetitosas migas de espargos, entre
outras especialidades magnificas.

O Moinho
Morada: Rua de Santo André, 2-A - Bairro de Nossa
Senhora do Carmo 7000-729 Évora
Telefone: +351 266 771 060
Website: https://pt-pt.facebook.com/pages/RestauranteO-Moinho-%C3%89vora/263238940368363
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra ao domingo e Feriados;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento;

De um monte alentejano, com um moinho ainda em
funcionamento, fizeram os proprietários um restaurante simples,
mas de bem comer.

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

Casa muito simples que promove a boa comida alentejana, com
destaque para as sopas caseiras. Atendimento feito de simpatia
e eficiência. Extensa lista de vinhos da região.

Restaurante da Pousada dos Lóios
Morada: Largo Conde de Vila Flor - Pousada dos Lóios
7000 - 804 Évora
Telefone: +351 266 730 070 Fax: +351 266 709 248
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 200; Parque de
estacionamento;

Tasquinha do Oliveira
Morada: Rua Cândido dos Reis, 45-A 7000-582 Évora
Telefone: +351 266 744 841 Fax: +351 266 752 905
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 09h00-15h00 / 17h00-24h00 Encerra
ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 15; Parque de
estacionamento; Panorâmico;

Sabores do Alentejo
Morada: Travessa da Palmeira, 4 7000-546 Évora
Telefone: +351 266 739 300 Fax: +351 266 739 305
E-mail: reservas@mardearhotels.com Website:
http://www.mardearhotels.com

Uma homenagem à arte de bem comer. Não é nenhum exagero
dizer que é um dos melhores restaurantes de Portugal. Mais de
20 pratos à escolha, entre petiscos frios e quentes.

Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h30-15h00 / 19h30-22h30 Aberto todos os
dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 100; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Localizado no piso térreo e orientado para o jardim e piscina, o
restaurante Sabores do Alentejo tem a assinatura gastronómica
do Chefe António Nobre. A carta desenvolve-se em torno da
cozinha alentejana com inovação, sempre ligada aos produtos
locais em deliciosas combinações capazes de surpreender.

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

11/136

Aberto das 12h30 às 15h00 para almoço, e das 19h30 às 22h30
para jantar.
Os pequenos-almoços são também servidos no restaurante
Sabores do Alentejo entre as 7h00 e as 10h30, de segunda a
sexta; e entre as 7h30 e as 11h00, aos sábados e domingos.
Nos dias de temperatura ideal, o alpendre exterior com vista
para a piscina é o lugar mais apetecível para todas as refeições.
O Chefe António Nobre desenvolve uma carta sazonal onde pode
encontrar os produtos da época em propostas de sabores
originais, que acompanham com os melhores vinhos.

Fronteira
Os 3 Bicos

Restaurante das Termas da Sulfurea

Morada: Av. Heróis dos Atoleirios

7460-101 Fronteira

Telefone: +351 245 604 357

Morada: Termas da Sulfurea

7460-050 Cabeço de Vide

Telefone: +351 245 634 116

Website: https://pt-pt.facebook.com/pages/Caf%C3%A9-R
estaurante-Tr%C3%AAs-Bicos/211929878828609
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 30; Parque de
estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra à segunda-feira (novembro a
maio);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 195; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Rolo
Morada: Sitio da Estação 7460-050 Cabeço de Vide
Telefone: +351 245 638 030 Fax: +351 245 638 031
E-mail: geral@estalagemrainhadleonor.com Website:
http://www.estalagemrainhadleonor.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h30 - 15h30 / 19h30 - 22h30. Encerrado à 2ª.
feira.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;
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Golegã
Central
Morada: Largo da Imaculada Conceição, 3-8
2150-125 Golegã
Telefone: +351 249 976 345
E-mail: reservas@cafecentral.pt Website:
http://www.cafecentral.pt/
Horários e Reservas:
Reserva:: Não;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 250; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Grândola
Central Vila
Morada: Avenida 18 de Dezembro, 45-A 7570-779
Carvalhal
Telefone: +351 265 497 311 Fax: +351 265 497 311
E-mail: centralvila@gmail.com Website:
http://centralvila.com
Horários e Reservas:
10h00-23h30 Encerra à quarta-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 130; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Trata-se de um espaço único, de decoração original, criada por
objetos reciclados e cores quentes, que evocam viagens e
destinos longínquos. Tudo respira bom gosto e dedicação.

Marvão
Sabores de Marvão

Tapada do Poejo

Morada: Rua 16 de Julho 7330-020 Beirã

Morada: Alvarrões 7330-301 São Salvador da Aramenha
/ Marvão
Telefone: +351 245 993 958

Telefone: +351 245 992 710
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 36; Parque de
estacionamento;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Horários e Reservas:
Encerra à terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 40; Parque de
estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;
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Mértola
Alengarve

Restaurante Café Alentejo

Morada: Avenida Aureliano Mira Fernandes, 20 7750 320 Mértola
Telefone: +351 286 612 210

Morada: Rua Grande, 3 - Estrada de Serpa
Santana de Cambas
Telefone: +351 286 655 133

E-mail: pmbsimoes@iol.pt

Website: http://www.cafealentejo.com/

Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h00-24h00 Encerra à quinta-feira.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 42; Parque de
estacionamento;

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30-15h00 / 19h30-21h30 Encerra à
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 96; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

É dos mais antigos de Mértola e situa-se na rotunda, à entrada
da vila. Os pratos são confecionados com qualidade e
perfumados com ervas aromáticas.

7750-409

No centro da aldeia de Moreanes, nos arredores de Mértoda, o
Café Alentejo apresenta uma sala de decoração tipicamente
alentejana, com motivos de caça e grandes arcos. A ementa
varia entre pratos regionais, como a açorda de bacalhau, o misto
de porco preto, o ensopado de borrego ou a feijoada à
alentejana.

Moura
Sabores da Estrela
Morada: Rua Nova da Moura, 3 7885-277 Póvoa de São
Miguel
Telefone: +351 285 915 063 / +351 96 985 03 49 Fax:
+351 285 915 000
E-mail: reservas@saboresdaestrela.com Website:
http://www.saboresdaestrela.com
Horários e Reservas:
12h00-15h00 / 19h00-22h00 Encerra à segunda-feira e terçafeira ao almoço.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 34; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Nas margens do Alqueva, na aldeia da Estrela, o Sabores da
Estrela une a qualidade da gastronomia alentejana à beleza do
local onde se situa.
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Nisa
A Colmeia
Morada: Largo Heliodoro Salgado, 7 6050-342 Nisa
Telefone: +351 245 107 965
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 / 19h00-22h30 Encerra
ao domingo.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 33; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Era a casa de petiscos mais procurada de Nisa e em 2007 foi
convertida em restaurante. A Colmeia é agora um agradável
espaço no coração da vila, especialista em grelhados, servidos
com qualidade e simpatia.

Ponte de Sor
Marisqueira O Príncipe

O Padeiro

Morada: Rua Vaz Monteiro, 22 7400-281 Ponte de Sor

Morada: Rua Soeiro Pereira Gomes 7400-279 - Ponte de
Sor
Telefone: +351 242 206 957

Telefone: +351 242 202 598
Horários e Reservas:
Reserva:: Não;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 36; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;

E-mail: info@opadeiro.com.pt Website:
http://www.opadeiro.com.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Não;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Restaurante simples, de comida portuguesa, cujas
especialidades abrem o apetite: polvo à lagareiro, bacalhau
gratinado com espinafres ou bife à barrosão.

Portalegre
O Álvaro

Santos

Morada: Largo Capitão António Manuel Simão Redondo,
8 7300-589 Urra
Telefone: +351 245 382 283

Morada: Largo Serpa Pinto, 4

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra à quinta-feira;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 24; Parque de
estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

7300-102 Portalegre

Telefone: +351 245 203 066
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 30; Parque de
estacionamento;
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Portel
Adega do Refúgio

Restaurante Panorâmico Amieira Marina

Morada: Hotel Rural Refúgio da Vila Largo Dr. Miguel
Bombarda, 8 7220-369 Portel
Telefone: +351 266 619 010 / +351 965 652 424 Fax:
+351 266 619 011
E-mail: info@refugiodavila.com Website:
http://www.refugiodavila.com

Morada: Amieira Marina, 7220-999 Amieira, Portel

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento;

Restaurante aderente à Rota Dark Sky Alqueva.

Telefone: +351 266 611 175 / +351 266 611 173 / +351
93 324 80 39 Fax: +351 266 611 063
E-mail: restaurante@amieiramarina.com Website:
http://www.amieiramarina.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-16h00; 19h00-22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 165 pessoas; Parque
de estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não
fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

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.

Redondo
Ti Chica
Morada: Praça D. Diniz, 27 7170-054 Redondo
Telefone: +351 266 999 026
E-mail: tichica.restaurante@gmail.com Website:
http://www.facebook.com/RestauranteTiChica
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 44; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
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Autocarro;

De cozinha tipicamente regional, destacam-se o Javali Assado no
Forno e a Perdiz à Casa.

Reguengos de Monsaraz
A Galeria do Esporão

Aloendro

Morada: Herdade do Esporão - Apartado 31 7200-999
Reguengos de Monsaraz
Telefone: +351 266 509 280 Fax: +351 266 519 753

Morada: Estrada de Évora, 3 B 7200-399 Reguengos de
Monsaraz
Telefone: +351 266 502 109 / +351 96 906 70 73 Fax:
+351 266 519 896
E-mail: aloendro@gmail.com Website:
http://www.aloendroeadegadocachete.com

E-mail: reservas@esporao.com Website:
http://www.esporao.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00. Jantares só por
marcação prévia para grupos com mais de 10 pessoas. Não
encarra;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante da Herdade do Esporão, situada em pleno coração
do Alentejo, com 400 hectares de vinha. Sala requintada
decorada com ilustrações de rótulos de vinho desenhados por
artistas conhecidos. O menú combina os vinhos, azeites e
vinagres produzidos na herdade, com os produtos comprados na
região. Justifica-se uma visita às caves e à loja anexas ao
restaurante e uma prova de vinhos.

Sem Fim
Morada: Rua das Flores 6 - A 7200-181 Reguengos de
Monsaraz
Telefone: +351 266 557 471 / +351 96 265 37 11
E-mail: tiago@sem-fim.com Website: http://www.semfim.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 11h00-02h00 Encerra de segunda a
quinta-feira.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 100; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 175; Parque de
estacionamento;
Acessos:
Autocarro;

Com localização em Reguengos de Monsaraz, o restaurante
Aloendro, com existência desde 1997, assume um
posicionamento com base na cozinha tradicional do Alentejo,
aliando-se a um ambiente de rigor típico da zona, mantendo o
acolhimento e hospitalidade que lhe é caraterístico.
O Aloendro é constituido por duas salas, uma própria para
grandes grupos e casamentos e uma outra destinada a
momentos familiares e semelhantes que se traduzem em
refeições singulares. Com um parque de estacionamento
privativo, um bar (numa terceira sala - podendo ser considerado
o hall para a sala de refeições), um parque para os pequenos
brincarem e um jardim para tiragem de fotos, procura a
satisfação do seu cliente, quer na variedade de pratos à escolha,
na hospitalidade e acolhimento, quer na qualidade do serviço.
O ambiente do restaurante Aloendro é tradicionalmente
Alentejano. Desde a sala de refeições até ao bar do restaurante.
Desde o jardim até ao salão dos casamentos. Desde que existe
até hoje, o Aloendro é decorado com um espírito Alentejano, com
um estilo delicamente tradicional.

Restaurante aderente à Rota Dark Sky Alqueva.
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Santarém
Adiafa

Oh! Vargas

Morada: Campo Emílio Infante da Câmara 2000-014
Santarém
Telefone: +351 91 237 88 69 / +351 92 662 93 14 Fax:
+351 243 371 399
E-mail: airespinheiro@hotmail.com Website:
http://restauranteadiafa.com

Morada: Estrada Nacional 3, nº 28 Portela das Padeiras 2000-357 Santarém
Telefone: +351 910 260 743

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra à terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 500; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;

Sala confortável, decorada com mobiliário rústico, serviço
eficiente, simpático e boa cozinha ribatejana. A açorda de sável
e bacalhau com magusto são alguns dos pratos a degustar.
Dispõem de uma boa garrafeira.

E-mail: geral@ohvargas.pt Website:
http://www.ohvargas.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-23h00 Encerra ao sábado;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 195; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

Restaurante de qualidade, a apostar na cozinha caseira e nas
receitas da gastronomia tradicional. Espaço com 27 anos de
existência decorado com artefatos relacionados com
tauromaquia a apresentar pratos bem confecionados e
atendimento cuidado. O bacalhau assado com batata, o
ensopado de borrego e os rins de porco à Vargas são alguns dos
pratos sugeridos.

Santiago do Cacém
Chez Daniel

Restaurante Badoca Park

Morada: Estrada Municipal 544, Lagoa de Santo André,
7500-016 Santiago do Cacém
Telefone: +351 269 749 779

Morada: Herdade da Badoca, apartado 170 7501-909 Vila
Nova de Santo André
Telefone: +351 269 744 492 Fax: +351 269 744 231

E-mail: restaurantechezdaniel@gmail.com Website: https
://www.facebook.com/pages/ChezDaniel/318246951707241?sk=timeline

E-mail: badoca@badoca.com Website:
http://www.badoca.com

Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12:00-15:00; 19:00-22:00
Encerra: 4ª feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 74 pessoas ; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Nasceu em 1925, à beira da praia, com o nome de Miramar,
típica cabana onde os pescadores comiam o pescado que
traziam do mar. Com o passar do tempo, ficou conhecido pela
Barraca do Daniel e começou a granjear clientela mais urbana,
nomeadamente a jornalista e escritora Vera Lagoa, que, ciosa da
qualidade das iguarias servidas naquela humilde casa, a
resolveu apelidar de Chez Daniel – nome pomposo que perdurou
no tempo, até mesmo quando a cabana se afastou do areal e
deu lugar a um restaurante amplo, luminoso, sofisticado e com
vistas para a Lagoa de Santo André.

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurtante do safari park da Badoca, tem vista para a savana
e serve especialidades como choco frito e carne de porco à
portuguesa.

Chez Daniel manteve-se sempre nas mãos da mesma família.
Hoje quem serve às mesas é José Carlos, neto do primeiro
proprietário, e são os seus pais quem domina a cozinha.
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Na carta, que muda diariamente, consoante os humores das
marés, sugere-se, como entrada, azeitonas acompanhadas por
pão alentejano, paio de porco preto alentejano ou Queijo Serpa
DOP. Enguias fritas também podem dar início à refeição, que, ao
fim de semana à noite, é servida ao ritmo de música ao vivo. No
que toca aos peixes, todos de mar, saem da grelha a corvina, o
pregado, o peixe-espada e o sargo, além do choco frito, simples
ou com acompanhamento de batata cozida, legumes ou salada.
No capítulo dos mariscos, destacam-se as amêijoas à Bulhão
Pato ou ao natural e o camarão cozido ou frito ao alhinho,
enquanto nas carnes brilham o bife de vitela, o bitoque de vitela,
a carne de porco com amêijoas e batatas fritas, além do porco
preto no carvão. Os pratos fortes da casa são, no entanto, entre
as lendárias caldeirada de peixe e massinha de peixe à Daniel,
os confecionados tendo por base as enguias: em caldeirada,
ensopado, ou fritas.
Garrafeira vasta e bem selecionada com vinhos nacionais, com
maior incidência no Alentejo. O serviço é rápido e familiar.

Serpa
Restaurante O Alentejano
Morada: Praça da República, 6 7830-389 Serpa
Telefone: +351 284 544 335 Fax: +351 284 544 335
Website: http://www.facebook.com/pages/Restaurante-OAlentejano/504699406238398?sk=timeline
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 / 19h00-22h30 Encerra à
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 48; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Localizado na principal praça de Serpa, junto à Câmara
Municipal, tem cozinha predominantemente alentejana. Sopa de
cação, lombinhos de porco preto e grelhados em pau de loureiro
são algumas das especialidade da casa.

Sines
A Ilha

Cais da Estação

Morada: Praia da Ilha do Pessegueiro 7520-421 Porto
Côvo
Telefone: +351 269 905 113 / + 351 96 332 08 98

Morada: Avenida General Humberto Delgado, 16
7520-104 Sines
Telefone: +351 269 636 271 / +351 96 533 27 64 Fax:
+351 269 636 271
E-mail: geral@caisdaestacao.com Website:
http://www.caisdaestacao.com

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 / 19h00-23h30 Aberto
todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 150; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;

Restaurante situado mesmo em frente à Ilha do Pessegueiro, que
lhe dá o nome e disfruta de uma fantástica vista sobre o mar.
Especializado em grelhados e peixe.

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-01h00 Encerra à terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 165; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
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O Mexilhão
Morada: Rua Sacadura Cabral, 25/27 7520-239 Sines
Telefone: +351 269 632 242 Fax: +351 269 632 242
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 / 19h00-22h30 Encerra à
segunda feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 70; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante simpático que serve uns belissímos pratos de peixe
e marisco, onde os petiscos também fazem as honras da casa.

Instalado numa antiga estação de comboios de Sines,
reconvertida em restaurante em 2005, desdobra-se por por
quatro salas. A sala principal está localizada na entrada da
antiga estação. Nos armazéns, a sala Adega é ampla e decorada
com motivos alusivos ao vinho e às vindimas. O quarto espaço é
um mezzanino intimista, com capacidade para 18 pessoas,
distribuídas por mesas de dois e quatro lugares. Na esplanada,
com 45 lugares, fica a área para fumadores.A ementa regional,
com ênfase nos pratos e petiscos de peixe e marisco fresco..

Trinca Espinhas
Morada: Praia de São Torpes 7520-089 Sines
Telefone: +351 269 636 379
E-mail: lamagalhaes@vodafone.pt Website: http://www.f
acebook.com/pages/TrincaEspinhas/291653927569174?sk=timeline
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-14h30 / 19h30-22h30 Encerra à
quinta-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 126; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Decoração náutica em tons marinhos ajustada a um bar de praia
com uma extensa esplana (60 lugares) e uma fabulosa vista de
mar. Peixe grelhado, marisco, cataplana, arroz de marisco e de
cherne pontuam a ementa, onde sobressai a raia com alho com
batata-doce e os linguadinhos fritos com açorda de ovas.

Tróia
Azimute

Blue&Green

Morada: Aqualuz Suite Hotel Apartamentos - Tróia
7570-789 Carvalhal - Grândola
Telefone: +351 265 499 080

Morada: Tróia Design Hotel - Marina de Tróia 7570-789
Carvalhal - Grândola
Telefone: +351 265 498 000 Fax: +351 265 498 001

E-mail: reservas@aqualuztroia.pt Website:
http://www.aqualuz.com

E-mail: reservas@troiadesignhotel.com Website:
http://www.troiadesignhotel.com

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Inverno: 12h30 – 14h00 / 19h30 –
22h00 Verão: 12h30 - 15h00 / 19h30 - 23h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 233; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Segunda a Quinta das 20h00 às 22h30
Sexta e Sábado das 20h00 às 23h00.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 152; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Restaurante Azimute, com serviço buffet e/ou à carta, é o
restaurante de apoio ao Troiamar e Troiario. Da lista dos
ingredientes e das ementas preparadas com todo o detalhe
fazem parte os mais frescos e ricos produtos da gastronomia
alentejana.

O Restaurante B&G, com um ambiente mais sofisticado e de
design contemporâneo, oferece um menu de cozinha portuguesa
inspirado nos sabores da região.

Utopia Beach Club
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Morada: Urbanização Soltróia 7570-789 Tróia
Telefone: +351 21 247 31 43
E-mail: utopiabeachclub@hotmail.com Website: http://w
ww.utopiagroup.pt/#!foodbar;http://www.facebook.com/utopiatroia/info
Horários e Reservas:
Reserva:: Não;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 300; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante bar da Urbanização Sol Tróia, junto às piscinas e
com vista direta sobre o mar.
Especialidades: peixe fresco, bifes grelhados, açorda de marisco,
bacalhau, sobremesas da região.

Vidigueira
O Vermelhudo

País das Uvas

Morada: Rua Dr. Aresta Branco, 9 7960-051 Pedrógão

Morada: Rua Gen. Humberto Delgado, 19 7960-446 Vila
de Frades - Vidigueira
Telefone: +351 284 441 023 / +351 96 879 31 21

Telefone: +351 284 455 413 / 96 848 30 23
E-mail: restaurantevermelhudo@hotmail.com /
mariavermelhudo@hotmail.com Website:
http://www.facebook.com/restaurante.overmelhudo
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);

Situado em Pedrógão numa aldeia à beira Guadiana onde os
sabores do rio se cruzam com a tradição da cozinha alentejana.
O Restaurante "Overmelhudo" é ponto de referência da
Gastronomia Tradicional Alentejana, onde se confecionam pratos
variádos como o Caldo de Peixe do Rio, Sopa de Cação,
Ensopado à Pastora, Cabidela de Galinha do Campo, entre
outros.

E-mail: adega-restaurantepaisdasuvas@hotmail.com
Website: http://adega-restaurante.blogspot.pt;http://ww
w.facebook.com/PaisdasUvas
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h00-15h00 / 19h30-23h00. Encerra à quartafeira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 90; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

Apresenta-se como Adega-Restaurante e qualquer das
designações lhe fica bem. Ocupa um espaço muito pitoresco
com três salas distintas: a principal com enorme pé-direito, chão
antigo de tijoleira, paredes brancas, teto de madeira, cadeiras e
mesas pesadas, também de madeira, e sete grandes talhas de
barro perfiladas do lado direito, a todo o comprimento; esta dá
para outra mais pequena e recolhida, com mobiliário tradicional
alentejano; e daqui passa-se à terceira, mais simples, mas não
menos acolhedora, com ligação à cozinha, que é ampla e bem
arrumada, e à esplanada exterior. Merece ser visto. As talhas,
além de serem muito decorativas, também são úteis, porque
ainda servem para fazer vinho – o vinho da talha. É por isso que
justifica o nome de adega, do mesmo modo que a boa comida
lhe confere a dignidade de restaurante.
A ementa é muito extensa e, mais do que o número de iguarias,
surpreende a sua variedade, sobretudo no que respeita a
especialidades, caça e pratos vegetarianos. Entre os favoritos
contam-se, nas entradas: queijinhos e enchidos da terra,
torresmos de rissol e silarcas com ovos ou assadas; nos pratos
principais: cozido de grão, ensopado de borrego, feijão com
cardos (pode ser prato vegetariano ou levar carne de porco, em
qualquer caso o que o distingue é o aroma e o sabor das ervas

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

21/136

aromáticas), migas de espargos com carne de alguidar e açordas
de tomate e de perdiz; nas sobremesas, todas caseiras:
encharcada, tarte de requeijão, toucinho do céu e sericaia.
Garrafeira com meia centena de referências de uma dúzia de
produtores, todos do concelho da Vidigueira. Serviço simpático.

Vila Nova de Milfontes
A Fateixa

Morais

Morada: Largo do Cais 7645-237 Vila Nova de Milfontes

Morada: Rua Dr. António José de Almeida, 1 7645-220
Vila Nova de Mil Fontes
Telefone: +351 283 996 827

Telefone: +351 283 996 415 Fax: +351 283 996 415
E-mail: fateixa.antonio@gmail.com Website: http://www.f
acebook.com/pages/Restaurante-aFateixa/173049246073732?sk=timeline
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 09h00 às 24h00 Encerra: 4ª Feira;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 86; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessos:
Autocarro;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 48; Parque de estacionamento;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques;

O nosso restaurante proporciona uma excelente vista sobre o Rio
Mira. Disponibilizamos um bom leque de peixes sempre frescos
bem como outras especialidades tais como o bife de atum, o
Arroz de tamboril. E como sobremesa sugerimos a Nossa Laranja
à Beirão, entre outras...

Zambujeira do Mar
O Sacas
Morada: Estrada da Barca 7630-764 Zambujeira do Mar
Telefone: +351 283 961 151 Fax: +351 283 961 151
Website: http://www.facebook.com/restaurante.osacas
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30-15h30 / 19h00-22h00 Encerra à
terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 80; Parque de estacionamento;
Panorâmico;

Amesendação muito simples mas asseada e serviço sempre
simpático. Os produtos do mar não podem ser mais frescos.

Algarve
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Albufeira
Abyad

AL QUIMIA - Restaurante Gourmet

Morada: EPIC SANA Algarve HotelPinhal do Concelho,
Praia da FalésiaOlhos de Água8200-593 Albufeira
Telefone: +351 289 104 300 Fax: +351 289 104 301

Morada: EPIC SANA Algarve HotelPinhal do Concelho,
Praia da FalésiaOlhos de Água8200-593 Albufeira
Telefone: +351 289 104 300 Fax: +351 289 104 301

E-mail: abyad@epic.sanahotels.com Website:
http://WWW.ALGARVE.EPIC.SANAHOTELS.COM

E-mail: alquimia@epic.sanahotels.com Website: http://w
ww.algarve.epic.sanahotels.com/pt/restaurantes-bares/alquimia/

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto diariamente. Pequeno-almoço
das 07h00 às 10h30 | Almoço das 12h30 às 15h00 | Jantar das
19h00 às 22h30 (horários susceptíveis de alteração);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 210; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

No restaurante principal do resort encontrará um ambiente
descontraído. Com base na cozinha internacional adaptada ao
melhor dos ingredientes regionais, o Abyad apresenta uma
oferta gastronómica variada.

Churrasqueira O Ribeirinho
Morada: Estrada Nacional 125 - Cortelhas 8200-413 Guia
- Albufeira
Telefone: +351 289 561 442
E-mail: info@restauranteoribeirinho.com Website:
http://www.restauranteoribeirinho.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 300; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

No restaurante O Ribeirinho na Guia, em Albufeira, pode apreciar
a nossa iguaria típica – Franguinho Assado. O nosso famoso
Franguinho da Guia, grelhado com saber e mestria é um
segredo de sabores e aromas deliciosos. Neste espaço, a
hospitalidade combina na perfeição com a nossa ementa
proporcionando momentos de puro prazer gastronómico.

Le Club - Restaurante
Morada: Praia de Sta Eulália P.O.Box 2445 8200-916
Albufeira
Telefone: +351 289 598 070 Fax: +351 289 598 002
E-mail: leclub@praiadesantaeulalia.com Website: http://
www.granderealsantaeulaliahotel.com/pt/restaurants.ht
ml
Horários e Reservas:

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; A partir de Junho aberto de terça-feira
a sábado das 19h00 às 22h30 (fechado domingo e segunda);
Outras Informações:
Distinguido com Restaurante Revelação pelo Guia "Boa Cama
Boa Mesa"
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 40 Pax; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Um restaurante de charme, sofisticado, com um serviço discreto
e irrepreensível. O moderno e criativo menu é concebido
sazonalmente pelo nosso chefe Luís Mourão, a partir dos
melhores e mais frescos ingredientes das diferentes regiões de
Portugal. O resultado serão pratos que prometem uma
fascinante viagem aos segredos mais bem guardados da
gastronomia Mediterrânica, com especial destaque para a região
do Algarve.
A extensa lista dos melhores vinhos portugueses promete
igualmente tornar o Al Quimia num lugar privilegiado para os
apreciadores de um bom vinho português.

Evaristo
Morada: Praia do Evaristo Apartado 5001 Guia 8200-447
Albufeira
Telefone: +351 289 591 666
E-mail: sugestoes@evaristo.pt Website:
http://www.evaristo.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 35; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;

Já foi uma simples barraca de praia, onde se grelhavam peixes
com muita categoria, e hoje é um restaurante de elites. No
entanto, nunca esqueceu o mais importante: a matéria-prima
tem de ser sempre fresca. Fica na Praia do Evaristo e, como
tendencialmente acontece em restaurantes à beira mar, tem
uma vista de cortar a respiração. Aqui não há ementa, pois ao
entrar dá de caras com o peixe ou o marisco, escolhe a peça e a
confeção e é encaminhado para a mesa, onde certamente se vai
deliciar com a sua opção. No verão, não se esqueça de fazer
reserva.
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Reserva:: Recomendada; Horário Inverno. - Aberto das 20:00 00:00 para jantar de sexta-feira a sábado.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

O Restaurante de aparência moderna e sofisticada, mantém um
ambiente aconchegante e íntimo. A ementa "a la carte"
apresenta alta cozinha italiana.

Restaurante Casa do Avô
Morada: Sítio de Vale de Parra - Guia 8200-427 Albufeira
Telefone: +351 289 513 282 Fax: +351 289 513 282
E-mail: info@restaurante-acasadoavo.com Website:
http://www.restaurante-acasadoavo.com
Horários e Reservas:
11h00 - 15h00 / 18h00 - 23h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Neste restaurante serve-se à carta, mas o Menu do Avô é
irrecusável. Por 18 euros, pode degustar um buffet de entradas
quentes e frias, um prato principal (muda diariamente) e
sobremesa ou fruta. A mesa é farta e o atendimento simpático. A
decoração típica não engana. Entre as iguarias da Casa do Avô
pode encontrar os tão algarvios carapauzinhos alimados, bem
como peito de pato confitado com mel e amêndoas do Algarve e
tamboril de amêijoas e gambas à Bulhão Pato. A Casa do Avô é
bilhete garantido para o verdadeiro Algarve. Na casa encontra
diversos produtos biológicos para venda.

Santa Eulália
Morada: Praia de Santa Eulália 8200-916 Albufeira
Telefone: +351 289 598 000 Fax: +351 289 598 001
E-mail: info.grse@grandereal.com Website:
http://www.hoteisreal.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 19h00 – 23h00 - Aberto todos os dias;
Encerra: Dezembro a Janeiro;
Outras Informações:
Portuguesa e com especialidades do mar Especialidades da casa:
Sardinhas albardadas, Sopa de peixe, Cataplana Algarvia e Peixe
ao sal.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 390; Parque de

Moiras Encantadas
Morada: Rua Miguel Bombarda, 2 8200-495 Paderne Albufeira
Telefone: +351 289 368 797
Website: http://www.restaurantemoirasencantadas.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h30 / 19h00-24h00;
Outras Informações:
Reservas deverão ser feitas a partir de telefone!
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 85; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;

Rogélio Cabrita Jorge é um caso de vocação para a cozinha. Foi
no estrangeiro que Rogélio se lançou na aventura da
restauração. Um chefe fiel às suas memórias de menino criado
no Barrocal Algarvio, temperadas com novos conhecimentos
culinários adquiridos nas suas viagens pelo mundo.
A ementa do Moiras Encantadas, restaurante bem posto de salas
com arcos ogivais, teto abobadado e paredes de pedra à vista
reflete aqueles momentos de aprendizagem do chefe. Um chefe
que remexeu no passado e resolveu dar a provar as suas
experiências.
Com uma cozinha onde predominam os produtos frescos e onde
a qualidade é garantida, cada pormenor é prova de diferença. O
seu restaurante foi por diversas vezes distinguido em concursos
nacionais de gastronomia.
O gosto de fazer bem a cultura do paladar, é a arte de servir as
pessoas, é a sentir a felicidade daqueles que comem aquilo que
nós servimos... O cliente é o mais importante, trabalhamos para
o seu bem estar e é a partir daí que nós também ganhamos a
nossa alegria. A sensação de ter feito bem é como um aplauso
que recebemos.

Restaurante Vila Joya
Morada: Estrada da Galé8201-416 Albufeira
Telefone: +351 289 591 795 Fax: +351 289 591 201
E-mail: info@vilajoya.com Website:
http://www.vilajoya.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 13h00-15h30 / 19h30-23h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 65; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes; Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada
acessível: Total; Área de receção adaptada a pessoas com
necessidades especiais; Circulação acessível no espaço interior:
Parcial; Mesas acessíveis; Acessibilidade a áreas/serviços: Buffet,
Instalações sanitárias, Esplanada, Bar; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade intelectual; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora;
Acessos:
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estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

O Restaurante Santa Eulália, combina o ambiente acolhedor e
tradicional para uma refeição a dois ou familiar, com capacidade
para a realização de eventos, apresentações e outros. À mesa
chegam pratos Portugueses, com especialidades fortemente
influênciadas pela excelente localização à beira mar.
No Verão, a brisa marítima convida a disfrutar o aperitivo ou o
jantar na esplanada.

Autocarro;

Esta bela vila é habilmente um pequeno paraíso à beira-mar e
seu restaurante é um templo da gastronomia, que combina
elegância e criatividade culinária. Lavagante em sopa de
azeitonas e alcachofras. Panaché de peixes em molho de ervas
aromáticas com ostra. Bochecha de porco preto estufada com
chouriço, risotto de trigo e carabineiro.

Alcoutim
Alcatiã
Morada: Rua Timor, 1 8970-052 Alcoutim
Telefone: +351 281 546 606
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h00 / 19h00-22h00 Encerra
domingo (ao jantar) e segunda-feira;
Outras Informações:
12h00-15h00 / 19h00-22h00. Encerra Domingo (ao jantar) e
Segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 110; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Em plena serra algarvia e à beira do rio Guadiana, aproveite o ar
fresco e limpo enquanto saboreia diversas delícias algarvias.
Restaurante simples e acolhedor, o Alcatiã eleva-se a um
primeiro andar do edifício do mercado municipal, de onde pode
observar o rio e parte da vizinha Espanha. A caça e o peixe têm
lugar de destaque numa ementa nem sempre fixa. Aventure-se
num ensopado de enguias do rio Guadiana ou num arroz de
lampreia, na época dela. A perdiz também merece atenção. E,
nas sobremesas, experimente a empanadilha da casa ou a torta
de amêndoa.

Aljezur
Primavera
Morada: Rua 25 de Abril, 67-A/B 8670-088 Aljezur
Telefone: +351 282 998 294
E-mail: cafe.restaurante.primavera@hotmail.com
Website: http://www.facebook.com/caferestauranteprima
vera/timeline
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 08h30-23h00 Encerra Domingo;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 54; Parque de estacionamento;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Restaurante acolhedor e familiar, com nova decoração, moderna
e intimista, a servir pratos requintados da gastronomia regional.
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Almancil
A Floresta

Casa Velha

Morada: Escanxinas - Estrada Vale de Lobo 8135-016
Almancil
Telefone: + 351 289 419 105

Morada: Rotunda, 6 - Aldeamento Quinta do Lago
8135-024 Almancil
Telefone: +351 289 394 983 Fax: +351 289 394 983

Website: http://www.facebook.com/pages/Restaurante-AFloresta/275446962586320?sk=timeline

E-mail: yannick.guichaoua@sapo.pt Website:
http://www.restaurante-casavelha.com

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra sábado;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento;

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 110; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante localizado ao pé de Vale de Lobo e Quinta do Lago,
com capacidade para 150 pessoas no interior.
Possui esplanada, parque para crianças e parque automóvel.
Têm como especialidades a cataplana, ameijoas à Floresta,
carne...

Florian
Morada: Vale Verde - Quinta do Lago 8135-037 Almancil
Telefone: +351 289 396 674
E-mail: info@florianrestaurant.com Website:
http://www.florianrestaurant.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 45; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Esta é uma história quase comum no Algarve e, neste caso, o
Florian não é exceção: um casal de estrangeiros que se
apaixonou pela região, seu clima e seus produtos e que não
hesitou em ficar e abrir um espaço gastronómico. Aqui,
combinam os melhores ingredientes regionais e fundem-nos com
as influências mediterrânicas e internacionais. Crepe de queijo
de cabra com compota de pera, mostarda e salada e os filetes
de robalo grelhado com espinafre, tomate confitado, batata
manteiga e molho de açafrão são algumas das especialidades da
casa.

Mr. Freddie's
Morada: Estrada do Vale de Lobo 8135-107 Almancil
Telefone: +351 289 393 651 Fax: +351 289 393 632
E-mail: nuno@mrfreddies.net Website:
http://www.mrfreddies.net
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 15h30-23h00 Encerra domingo (exceto
verão);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de

Numa das zonas mais requintadas do Algarve, a cozinha de
Yannick Guichagua espalha aromas em cada prato. Numa
mistura de gastronomia francesa com sabores ibéricos – o azeite
é protagonista –, a Casa Velha serve iguarias que são também
um hino à criatividade. Cappucino de Caranguejo com Claras em
Castelo e Espetada de Camarões e Filete de Pata Assada com
Mel e Massa Penne com Queijo Manchego são apenas algumas
sugestões. Perca tempo a ler a ementa que vai ver que vale a
pena. Depois é só aproveitar a refeição, sentado num pátio de
buganvílias, no Verão, ou junto à tradicional chaminé algarvia,
no Inverno.

Gourmet Natural at the Ermitage
Morada: Área Quinta do Lago 8135-034 Almancil
Telefone: + 351 289 355 271 Fax: +351 289 392 645
E-mail: info@gourmetnaturalrestaurant.com Website: htt
p://www.gourmetnaturalrestaurant.com;http://www.faceb
ook.com/gourmet.natural/timeline
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 19h00-22h00 Encerra segunda-feiras e
terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento;

Luxo e bom gosto no décor são evidentes no restaurante
Ermitage, o que o torna uma escolha natural de quem procura
requinte e intimidade. As mesas preparadas no terraço com vista
para o jardim natural são um convite irresistível nos dias cálidos
e abertos. Na carta são visíveis as influências da gastronomia
francesa: terrina de fígado de ganso com molho de amoras; peito
de pintada com espargos brancos frescos; filetes de linguado
com uvas brancas e molho mousseline... A qualidade da
confeção e apresentação, bem como o serviço são de primeira
ordem. O Guia Michelin aconselha-o.

Pequeno Mundo
Morada: Sítio de Pereiras 8135-022 Loulé
Telefone: +351 289 399 866 Fax: +351 289 399 867
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estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

São Gabriel
Morada: Estrada da Quinta do Lago - Vale de Lobo
8135-107 Almancil
Telefone: +351 289 394 521 Fax: +351 289 396 408
E-mail: info@sao-gabriel.com Website: http://www.saogabriel.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 19h00-22h30 Encerra segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

As expetativas dos nossos clientes são sempre superadas
quando entram no São Gabriel e receberm as boas-vindas da
nossa atenciosa equipa. O interior elegante desta vivenda
algarvia, antiga residencia de um embaixador , é repleto com
diversos cantos acolhedores que oferecem a privacidade para
um agradável jantar romântico à luz de velas. O caráter
tradicional da vivenda é visivel nos azulejos pintados a mão. No
Verão, os nossos clientes podem desfrutar de um jantar no nosso
encantador jardim rodeado por flores tropicais, plantas e
pinheiros.

E-mail: info@restaurantepequenomundo.com Website:
http://www.restaurantepequenomundo.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Outras Informações:
Só aceitamos reservas por telefone.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Situado no coração do Algarve, à sombra dos sobreiros, esta
antiga propriedade algarvia abriga o restaurante Pequeno
Mundo, onde Joaquim Vilela, anfitrião, e Guy Doré, chefe de
cozinha, ambos proprietários, dirigem este espaço desde 1999.
O espaço é dividido entre pátio, terraço e salas interiores. A
decoração de tons ocres dá charme e sofisticação a estas salas.
No Inverno podem relaxar com um aperitivo junto à chaminé,
apreciar um antigo altar do século XVI que serve de fundo ao
bar, e observar algumas antiguidades portuguesas. No Verão, as
estrelas, os perfumes das plantas e das flores do jardim, o som
da água da fonte do pátio, transformam um hjantar num
momento único.
Uma grande seleção de vinhos portugueses e alguns
incontornáveis vinhos franceses acompanham as especialidades
da cozinha francesa. Uma adega recheada de Vinhos do Porto e
uma das melhores coleções de whiskies do Algarve vêm
completar este espaço romântico e "gourmet".

Castro Marim
A Chaminé

Pézinhos na Areia

Morada: Av. 24 de Junho 8950-411 Altura

Morada: Praia Verde - Altura 8950-414 Castro Marim

Telefone: +351 281 950 100; 281 957 438; 96 600 07 51
Fax: +351 281 950 102
E-mail: joaquimfeliciano@iol.pt Website:
http://www.restaurante-chamine.com

Telefone: +351 281 513 195

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Trata-se de um restaurante de prestígio internacional galardoado
várias vezes em concursos de gastronomia, sendo a último a
Cataplana de Ouro no Concurso Gastronómico de Cataplanas no
Algarve.

E-mail: geral@pezinhosnareia.com Website:
http://www.pezinhosnareia.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 120; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;

Há quase três décadas, neste local só havia uma pequena
barraca de praia, com uns sumos e gelados, para refrescar a
sede dos banhistas – agora o espaço dá para mais de 100
comensais e no verão é pouco! Objeto de grandes obras de
remodelação e modernização, o espaço ganhou muito e tornouse ainda mais agradável e, porque não, mais bonito. Igual
continua a proximidade com o areal que justifica o nome. Aqui,
as especialidades chegam do grelhador, seja peixe, marisco ou
carne, mas as famosas imperiais de litro ou as caipirinhas
geladas também merecem destaque.
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Faro
Estaminé

Gruta das Figuras

Morada: Ilha Deserta (Barreta) Faro

Morada: Urbanização Horta das Figuras 8000-761 Faro

Telefone: +351 917 811 856

Telefone: +351 289 826 245

E-mail: info@ilha-deserta.com Website: http://www.ilhadeserta.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 10h30 - 19h00 Aberto todos os dias (jantar
só para grupos);
Outras Informações:
Acesso só de barco, ver horários no site www.ilha-deserta.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 120; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Terminais ferroviários;

Explore a Ria Formosa num confortável Catamarã
(birdwatching). Paragem na Ilha Deserta (Barreta), águas
cristalinas, desabitada, 11 km de praia, repleta de conchas, com
serviços de toldos, colmos, espreguiçadeiras... Pode fazer uma
caminhada até o ponto mais a sul de Portugal sobre um
passadiço em madeira e no Restaurante Estaminé poderá
saborear a genuína cozinha algarvia. Serviço de Snack-bar e de
barcos privados. Todos os dias, durante todo o ano.

O Seu Café
Morada: Largo do Carmo 8004-040 Faro
Telefone: +351 289 807 152 / +351 289 820 186 Fax:
+351 289 823 794
Website: http://www.facebook.com/oseucafe/info
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 70; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);

A decoração deste restaurante faz jus ao nome, já que o espaço
interior tem o aspecto de uma gruta. A nível gastronómico a
aposta vai para os grelhados, funcionando somente ao almoço.

O Visconde
Morada: Rua de S. José - Estoi 8005-465 Faro
Telefone: +351 210 407 620 Fax: +351 289 994 026
E-mail: recepcao.palacioestoi@pousadas.pt Website:
http://www.pousadas.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 13h00 - 15h00 / 19h30 - 22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

A gastronomia Algarvia é famosa pela sua variedade de peixes e
mariscos da sua costa, com especial destaque para os bivalves,
de prova obrigatória. Aos doces, feitos com as amêndoas, figos e
alfarroba cultivados por toda a região Algarvia juntam-se os ovos
resultando em verdadeiras pequenas obras de arte a que
ninguém resiste; Dom Rodrigos, morgados, docinhos de
massapão, queijos de figos e muitos outros.

Restaurante simples com bar e tabacaria. A aposta gastronómica
vai para os pratos típicos portugueses. A especialidade da casa é
o bife à "O Seu Café".

Restaurante Ria Formosa
Morada: Praça D. Francisco Gomes, 28000168 Faro
Telefone: +351 289 830 830 Fax: +351 289 830 829
E-mail: reservas@hotelfaro.pt Website:
http://www.hotelfaro.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30- 15h00 - 19h30- 22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
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Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

No 4º andar do Hotel está localizado o nosso bar e restaurante
"Ria Formosa" que tem à sua disposição uma excelente
gastronomia mediterrânica e internacional, com um magnífico
terraço e uma vista deslumbrante sobre a Ria Formosa e a
cidade.

Lagoa
O Boteco

Ocean

Morada: Praia do Paraíso, Vila do Carvoeiro 8400-556
Lagoa
Fax: +351 282 357 157

Morada: Vila Vita Parc - Alporchinhos 8400-450 Porches

Website:
http://www.graopara.pt/PT/modules/resturantes.php
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30 – 15h00 / 18h30 - 22h00;
Outras Informações:
De Junho a Outubro a esplanada está aberta durante a tarde.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 170; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Situado na típica Vila do Carvoeiro, mesmo no topo da Praia do
Paraíso, O Boteco distingue-se pela qualidade dos seus pratos,
em particular os regionais (grelhados no carvão e cataplanas
diversas), pelo excelente serviço de atendimento e pela sua
fabulosa localização.
De cariz rústico e decoração descontraída, oferece-lhe uma
deslumbrante vista sobre o mar, que em dias claros chega até
ao Cabo de São Vicente. E se optar pelo jantar no Boteco, então
não pode perder de vista os barcos de pesca que se deslocam
para a sua faina!

Telefone: +351 282 310 100 Fax: +351 282 320 348
E-mail: fb@vilavitaparc.com Website:
http://www.vilavitaparc.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto apenas para jantares excepto
Terça-Feira e Quarta-Feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 36; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

O Restaurante Gourmet com 1 Estrela Michelin do VILA VITA Parc
- o Ocean - goza de uma localização privilegiada com excelentes
vistas quer do terraço, quer do seu interior sobre o Oceano
Atlântico. A atmosfera é requintada, o atendimento é discreto e
o espetacular serviço de mesa marca o tom para uma ocasião
especial. Os clientes podem escolher entre um menu de
degustação ou da carta preparados pelo Chef austríaco Hans
Neuner e pela sua equipa, tendo ainda seleção opcional de
champanhe ou vinho para acompanhar cada prato escolhido.

Restaurante Bon Bon
Morada: Urb. Cabeco de Pias8400-525 Carvoeiro
Telefone: +351 282 34 14 96

Restaurante Blue & Green
Morada: Praia das Gaivotas - Alporchinhos - Porches
8400-450 Lagoa
Telefone: +351 282 320 189
E-mail: reservas@vilalararesort.com Website:
http://www.vilalararesort.com
Horários e Reservas:
12h30 - 15h00 / 19h30 - 22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 180; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;

E-mail: reservas@bonbon.pt Website:
http://www.bonbon.pt/
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; QUI. - TER. 18h30 - 22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 40; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Lugares de estacionamento reservados; Percurso acessível até à
entrada: Parcial; Entrada acessível: Parcial; Circulação acessível
no espaço interior: Parcial; Mesas acessíveis;
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O restaurante B&G situado no piso superior, com vista
panorâmica sobre o mar, foi totalmente renovado e oferece
receitas portuguesas inovadoras com recurso a produtos locais
de qualidade. Para aqueles que estão em tratamentos de
Talassoterapia, sugerimos os nossos menus gourmet de baixas
calorias.
Serviço buffet ao pequeno-almoço e “à la Carte” ao almoço e
jantar.

Restaurante O Pátio - Carvoeiro
Morada: Largo da Praia, 6 - Praia do Carvoeiro 8400-517
Lagoa
Telefone: + 351 282 357 367 Fax: +351 282 359 214
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerramento semanal: Aberto durante toda a
semana;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 35; Parque de
estacionamento;

Stone Steak
Morada: Urbanização Monte Carvoeiro - Praia do
Carvoeiro 8401-852 Lagoa
Telefone: + 351 282 357 730 Fax: +351 282 359 179
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 80; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;

Restaurante com estrela Michelin.

Ristorante Belmondo
Morada: Clube Porches Praia - Sra. da Rocha Alporchinhos - Porches - Lagoa
Telefone: +351 282 313 132
E-mail: info@ristorantebelmondo.com Website:
http://www.ristorantebelmondo.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 130; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Os aromas e sabores do Ristorante Belmondo cativam os
apreciadores da genuina cozinha italiana. Ingredientes gourmet
e “passione per la cucina” são a receita do Belmondo para
sentir, no Algarve, paixão pela gastronomia italiana. Neste
espaço, localizado sobre as falésias da Praia da Sra. da Rocha, a
impressionante piscina prolonga-se para uma vista de mar
tranquila. Este ambiente único proporciona momentos de puro
prazer enogastronómico. Uma ementa irresistível e uma seleção
de verdadeiros néctares dos deuses criam a atmosfera ideal para
relaxar e deixar-se envolver pelo mundo Belmondo...

Casa pioneira do bife na pedra em Portugal, foi inaugurada em
Março de 1982 na Praia do Carvoeiro. Possui esplanada e um
terraço com vista para o mar, para além de uma sala decorada
de forma típica. Os bifes são a grande especialidade, mas a
proximidade com o mar é evidente na carta onde não faltam os
peixes e mariscos.

Lagos
Hansel & Gretel

O António

Morada: Barragem da Bravura - Bensafrim - Odiáxere
8600-070 Bensafrim
Telefone: +351 282 687 810

Morada: Praia de Porto de Mós 8600-282 Lagos

Website: http://www.restauranthanselgretel.com

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Horários e Reservas:
11h00-18h00 Encerra à segunda-feira;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Panorâmico; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

É um restaurante e café com a particularidade de ser
especializado em panquecas, embora também sirva sopas,

Telefone: +351 282 763 560
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saladas, sandes e pratos de carne e peixe.Fica numa pequena
casa nas margens da barragem da Bravura. Tem uma esplanada
com mesas e bancos rústicos de madeira.

A cozinha tradicional portuguesa num restaurante panorâmico
situado em plena praia do Porto de Mós. Espaço moderno e
muito concorrido no Verão.

Restaurante Páteo Velho - Hotel Tivoli Lagos
Morada: Rua António Crisógono Santos 8600-678 Lagos
Telefone: +351 282 790 079 Fax: +351 282 790 345
E-mail: reservations.htla@tivolihotels.com Website:
http://www.tivolilagos.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 19h30-22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

O Páteo Velho é um dos três restuarantes disponíveis no Hotel
Tivoli Lagos. Carateriza-se por ser pequeno e bastante
acolhedor, apresentando uma ementa à base de grelhados e
alguns pratos de confeção mais elaborada. No Verão, não deixe
de usufruir do magnífico terraço.

Loulé
Monte da Eira

O Cesteiro

Morada: EN 396 - Estrada Loulé-Querença 8100-236
Loulé
Telefone: +351 289 438 129 Fax: +351 289 414 193

Morada: Marina de Vilamoura, Edif Vilamarina, Lj 84 Estrada da Falésia 8125-407 Quarteira
Telefone: +351 289 312 961 Fax: +351 289 312 904

E-mail: montadaeira@netcabo.pt Website:
http://www.restaurantemontedaeira.com

E-mail: restaurante-cesteiro@sapo.pt

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-14h15 / 19h00-22h15 Encerra
domingo (ao jantar) e segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 100; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Edificado numa antiga cavalariça de lavradores, na estrada de
Loulé para Querença, é agora um restaurante rústico dividido em
três salas, um bar e uma bonita esplanada, com a serra algarvia
a servir de pano de fundo. As paredes em pedra, as traves de
madeira, a romântica lareira e as mesas atoalhadas e
requintadas concedem a este espaço um ambiente encantador e
hospitaleiro. A ementa, inspirada na cozinha regional algarvia,
apresenta várias especialidades: sardinhas albardadas, carapaus
alimados, espadarte com frutas, lombo de porco com molho de
maçã e o morgado de figo.

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 13h00-15h00 / 19h00-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 75; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;

Este restaurante familiar, depressa se tornou de um
estabelecimento reconhecido internacionalmente. O "Cesteiro" é
um dos mais conhecidos restaurantes da área para se comer
peixe e mariscos frescos com um serviço excelente.
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Monchique
A Charrete

A Teresinha

Morada: Rua Doutor Samora Gil, 30-34 8550-461
Monchique
Telefone: +351 282 912 142

Morada: Estrada da Fóia - Ceiceira 8550-245 Monchique

Horários e Reservas:
11h00-18h00 Encerra à segunda-feira;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Área reservada a não
fumadores; Área reservada a fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

É um restaurante e café com a particularidade de ser
especializado em panquecas, embora também sirva sopas,
saladas, sandes e pratos de carne e peixe. Fica numa pequena
casa nas margens da barragem da Bravura. Tem uma esplanada
com mesas e bancos rústicos de madeira.

Telefone: +351 282 912 392 Fax: +351 282 912 392
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Outras Informações:
Tipo de Cozinha: Regional Portuguesa Especialidade da Casa:
Frango no Churrasco, Bacalhau à Teresinha
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 700; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;

Casa familiar com uma bonita vista e bom serviço, a propor
pratos regionais.

Inn Bica Boa

Abrigo da Montanha
Morada: Corte Pereiro - Estrada da Fóia 8550-357
Monchique
Telefone: +351 282 912 131 / +351 282 912 750 Fax:
+351 282 913 660
E-mail: info@abrigodamontanha.com Website:
http://www.abrigodamontanha.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00 - 22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 65; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Estalagem localizada na Serra de Monchique, num local elevado
de onde se pode observar uma bela panorâmica da região
envolvente. Os jardins circundantes povoados por camélias
emolduram e embelezam esta acolhedora casa de granito. O
restaurante e a sala de estar, com lareira, emanam uma
sensação de bem-estar e criam uma atmosfera acolhedora.

Jardim das Oliveiras
Morada: Estrada da Fóia - Sítio do Porto Escuro 8550-351
Monchique
Telefone: +351 282 912 874 Fax: +351 282 912 874
Website: http://www.jardimdasoliveiras.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00 - 23h00;
Outras Informações:
Tipo de Cozinha: Regional Portuguesa Especialidade da Casa:
Cozido de Couve à Monchique; Feijão com arroz e castanhas;
Cabrito no forno com ameixas; Papas com piques; Caça;
Enchidos regionais, etc. Nota: Comida regional feita no fogo e
forno de lenha.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 120; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:

Morada: Estrada Nacional 266 - Bemparece 8550-427
Monchique
Telefone: +351 282 912 271 Fax: +351 282 912 360
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 08h00 -22h00;
Outras Informações:
Tipo de Cozinha: Comida Regional, Internacional e Vegetariana
Especialidades da casa: Cabrito estufado à Monchique; Frango
assado
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 52; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

O Recanto
Morada: Sítio dos Polcigais - Caldas de Monchique
8550-232 Monchique
Telefone: +351 282 913 919
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra quarta-feira;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 35; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Panorama Algarvio
Morada: Alcaria do Banho - Miradouro das Caldas de
Monchique 8550-232 Monchique
Telefone: +351 282 912 217 / +351 282 912 005
E-mail: restaurantepanorama8550@gmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 10h00 - 22h00;
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Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Longe da costa marítima, fica num Algarve mais serrano, mais
fresco e provavelmente mais desconhecido, logo mais intrigante.
Aqui a tradição é que manda. Os anos passam, mas o forno a
lenha é o que continua a mandar na casa. O peixe assado em
forno de lenha, o cozido de couve à Monchique, o assado de
cabrito, o porco assado no forno com figos e a lebre com feijão
são algumas das especialidades deste restaurante. Conte ainda
com alguns doces, como o doce de alfarroba, o bolo maio e o
bolo facho. A carta de vinhos é interessante e merece alguma
atenção.

Outras Informações:
Tipo de Cozinha: Regional Portuguesa Especialidade da Casa:
Frango no Churrasco, Bacalhau Serrana
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 70; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;

Palmeirinha dos Chorões
Morada: Rua Serpa Pinto, 23-A 8550-467 Monchique
Telefone: +351 282 912 588 Fax: +351 282 911 464
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 08h30 - 24h00;
Outras Informações:
Tipo de Cozinha: Regional Portuguesa Especialidade da Casa:
Carne de porco à Palmeirinha; Assadura; Feijoada de marisco;
Feijoada de buzinas.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Restaurante Paraíso da Montanha
Morada: Saramagal8550-375 Monchique
Telefone: +351 282 912 150
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerramento semanal: Quintas-Feiras;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 250; Parque de estacionamento;

Monte Gordo
Jopel
Morada: Praia de Monte Gordo 8900-412 Monte Gordo
Telefone: +351 281 544 202
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 90; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
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Situado na Praia de Monte Gordo, este restaurante serve pratos
regionais, saladas e tapas.

Olhão
Casa de Pasto

Orangerie

Morada: Praça Patrão Joaquim Lopes, 18 8700-353 Olhão

Morada: Vila Monte Resort - Sítio dos Caliços 8700-069
Olhão
Telefone: +351 289 790 790

Telefone: +351 289 702 470
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerra domingo;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 45; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Como o nome indica este é um restaurante de praia e, como tal,
privilegia o que o mar dá. A história deste estabelecimento
começou em 1983 como barraquinha de praia. Para lá do
ambiente simpático e da localização única há muitos e bons
petiscos onde matar a gula. Prove também cataplana de marisco
ou polvo panado com arroz de feijão. Antes do café vale a pena
experimentar alguns doces regionais ou de origem conventual.
Carta de vinhos satisfatória.

E-mail: info@vilamonte.com Website:
http://www.vilamonte.com
Horários e Reservas:
12h30-15h00 / 19h30-22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 60; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Fica num dos mais fantásticos e exóticos resorts algarvios,
inspirado nas reminiscências que os mouros deixaram nesta
região. O restaurante, repleto de exotismo, tem uma decoração
única. O chão em tijolo, as várias peças de arte, os artefactos e
as cores, a longa varanda, tudo ajuda a gerar o ambiente
perfeito para uma refeição memorável. A cozinha é inspirada nos
produtos locais, alguns deles produzidos na propriedade, outros
que vêm da lota de Olhão. Juntam-se as compras e criam-se
pratos como o creme de griseus ou os lombinhos de peixe com
molho de cataplana.

Portimão
Forte e Feio

Taberna da Maré

Morada: Largo da Barca, 1 8500-527 Portimão

Morada: Travessa da Barca, 9 8500-755 Portimão

Telefone: +351 282 413 809 Fax: +351 282 414 143

Telefone: +351 282 414 614

E-mail: madalena_1969@hotmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h30 / 18h00-23h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 210; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;

Não será fácil de o encontrar à primeira, mas se seguir as
indicações para a Ponte Velha de Portimão já está no bom
caminho. Fica na zona ribeirinha, mas num largo recuado,
ocupando antigo armazém portuário, cujo subterrâneo de
salmoura serve agora de espaço para viveiros de crustáceos. De
lá vêm para a mesa lagostas, lavagantes e santolas, que fazem
as delícias dos comensais. Na sala de refeições, as paredes de
pedra e as traves de madeira mantêm viva a memória de outros
tempos. No Forte e Feio há sempre peixe fresco, trazido da lota.
Para sobremesa, não deixe de provar o Doce de Figo e o
Ensopado de Mel e Nozes.

Horários e Reservas:
Reserva:: Não;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 40; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;

Já foi uma taberna tradicional, guardando desse tempo muitas
memórias: garrafas e garrafões, mesas e bancos corridos em
madeira, balcão em granito, lanternas e candeeiros a petróleo.
Da cozinha, genuína e tradicional, saem petiscos confecionados
com ancestral saber e sabor. O ambiente rústico e tradicional
convida à conversa, e as fotografias antigas da faina pesqueira
ajudam a compor o ambiente. No Verão, o pequeno restaurante
alarga-se para a esplanada, em plena rua, e a espera tende a
prolongar-se noite dentro. Perca-se nos petiscos, mas guarde
espaço para os pratos substanciais.

Vista Restaurante
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Morada: Av. Tomás Cabreira - Praia da Rocha8500-802
Portimão
Telefone: +351 282 460 280 Fax: +351 282 460 281
E-mail: restaurante@hotel-belavista.com Website:
http://www.vistarestaurante.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Aberto todos os dias da semana: 19:30 às
22:30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 40; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

O olhar perde-se no horizonte, mais precisamente no mar da
Praia da Rocha, quando se está no Restaurante Vista. O
restaurante só podia, de facto, ter este nome. Inserido no
palacete do cinco estrelas Bela Vista Hotel & SPA, em Portimão,
que foi construído em 1918 e atualmente mantém os azulejos e
as madeiras originais, no Restaurante Vista respira-se qualidade
e tranquilidade.

Quarteira
Lendário & Bar
Morada: Av. Infante de Sagres - "Calçadão" de Quarteira
8125 Quarteira
Telefone: +351 289 308 067 Fax: +351 289 308 067
E-mail: info@lendario.pt Website: http://www.lendario.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 09h00 - 02h00;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 150; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

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

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

35/136

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.

Sagres
As Dunas

O Terraço

Morada: Martinhal Beach Resort & Hotel - Apartado
548560-908 Sagres
Telefone: +351 282 240 200 Fax: +351 282 240 260

Morada: Martinhal Beach Resort & Hotel - Apartado
548560-908 Sagres
Telefone: +351 282 240 200 Fax: +351 282 240 260

E-mail: info@martinhal.com Website:
http://www.martinhal.com

E-mail: info@martinhal.com Website:
http://www.martinhal.com

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 158; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 68; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

O Restaurante As Dunas ideal para os amantes de peixe fresco e
mariscos que podem ser saboreados com vista à beira-mar na
Praia do Martinhal. Ou simplesmente para um snack.

Os Gambozinos
Morada: Martinhal Beach Resort & Hotel - Apartado
548560-908 Sagres
Telefone: +351 282 240 200 Fax: +351 282 240 260
E-mail: info@martinhal.com Website:
http://www.martinhal.com
Horários e Reservas:

O nosso menu, moderno, criativo, será desenhado sazonalmente
a partir dos melhores e mais frescos ingredientes das diferentes
regiões de Portugal, resultando em pratos que prometem uma
fascinante viagem aos segredos mais bem guardados da
gastronomia Portuguesa, com especial destaque para esta
região do Algarve. A extensa lista dos melhores vinhos
Portugueses promete igualmente tornar o Terraço num lugar
privilegiado para os apreciadores de um bom tinto Português.

Pousada Do Infante - Restaurante Viagem aos
Sabores
Morada: Ponta da Atalaia 8650-385 Sagres
Telefone: +351 282 620 240 Fax: +351 282 624 225
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Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 126; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

No Gambozinos encontrará um ambiente bastante familiar e
descontraído é considerado o restaurante especialmente
indicado para famílias, pequenos pratos ou refeições práticas. A
sua oferta gastronómica é bastante variada. O Forno a lenha
produz pizzas deliciosas e acabadas de confecionar, no vasto
menu consta saladas, pastas e muitos outros sabores
mediterrânios, sem esqueçer as sopas e sobremesas tradicionais
Portuguesas.

E-mail: guest@pousadas.pt Website:
http://www.pousadas.pt
Horários e Reservas:
08h00 - 10h30 13h00 - 15h00 19h30 - 22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 78; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

A nossa gastronomia é baseada e inspirada nos produtos da
Costa Vicentina. O mar é o responsável pelo fornecimento de
fresquíssimos peixes e mariscos que são o imaginário do mais
exigente “gourmet”. No seu restaurante, as lagostas e
lavagantes das águas de Sagres assim como os famosos
percebes que são de prova obrigatória. O sargo, o robalo, o
cantarilho, o rascasso, etc, são peixes que, grelhados, cozidos ou
escalfados fazem parte do cardápio que esta Pousada coloca à
sua inteira disposição.

Tavira
A Ver Tavira

Mouraria

Morada: Lugar da Calçada - Galeria 13 8800-303 Tavira

Morada: Rua D. Paio Peres Correia 8800-407 Tavira

Telefone: +351 281 381 363 Fax: +351 281 381 363

Telefone: +351 210 407 680 Fax: +351 281 381 741

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00 - 15h00 / 19h00 - 22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;

A funcionar desde o Verão de 2006, fica situado em pleno centro
histórico de Tavira, no largo da Igreja de Santa Maria e colado ao
castelo. Com sala interior e esplanada, tem ainda uma magnífica
varanda com vista sobre a ria e os típicos telhados de Tavira. À
frente da cozinha está o chefe Luis Santos, que já ganhou o
concurso de melhor chefe português jovem. A oferta
gastronómica mistura cozinha tradicional portuguesa com novas
tendências de sabores. Serve menus de degustação com sete
pratos, que mudam semanalmente.

Noélia e Jerónimo
Morada: Avenida Ria Formosa - Edificio Cabanas Mar
8800-591 Tavira
Telefone: +351 281 370 649
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra quarta-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 60; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;

E-mail: guest@pousadas.pt Website:
http://www.pousadas.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 13h00-15h00 / 19h30-22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 65; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Gastronomia com forte pendente marítimo, onde os bivalves e os
peixes da Ria Formosa têm um papel fundamental. Desde os
primórdios do Al Andaluz tem sido esta a principal caraterística,
tendo havido até aos nossos dias, uma evolução constante na
simbiose dos produtos da Terra e do Mar.
Menu Regional:
- Carpaccio de atum com flor de sal, azeite virgem, limão e
pimenta preta
- Raia branca de alhada, vinagre, batata nova com pele e azeite
extra virgem
- Sela de borrego assada em crosta de aromas da serra, molho
leve de hortelã, batata salteada em banha de pato
- Bolo Mimoso de Tavira com sorbet de tangerina e molho de
frutos silvestres

O Pátio
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Esta casa começou como café e pastelaria e, depois de
apresentar uns pratos às pessoas que por vezes lá iam comer
um salgado, tornou-se obrigatório mostrar que outras iguarias
sabiam cozinhar. A casa, sem grandes apontamentos
decorativos, continua a lembrar o café, mas quem lá vai só quer
a bica depois de se deliciar com os tesouros que saem da
cozinha. Canja de amêijoas e biqueirões fritos com migas de
tomate para abrir o apetite, depois os filetes de peixe-galo com
açorda de conquilhas, a raia alhada e o polvo trapalhão com
batata-doce. No verão, não apareça sem reservar.

Quatro Águas

Morada: Rua Dr. António Cabreira, 11 8800-344 Tavira
Telefone: +351 281 323 008
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

Morada: Sitio das Quatro Aguas 8800-602 Tavira
Telefone: + 351 281 381 272
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 120; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

À beira do rio Gilão, na zona de convergência de quatro águas, o
edifício data dos anos 90, com notória inspiração nos antigos
armazéns de sal. Em Tavira são reconhecidos os méritos da sua
cozinha que, tendo em conta a localização, se dedica a
apresentar o que de melhor o mar tem para oferecer. Entre
mariscos e peixes frescos, o Polvo à Homem do Mar pode ser
uma boa escolha para entreter até à chegada do Peixe na Cinza
com Migas de Lingueirão. Polvo com Arroz de Feijão ou Borrego
de Estragão completam a vasta oferta deste restaurante.

Restaurante instalado numa casa antiga com terraço com vista
para a zona histórica da cidade. A decoração conta com
artefatos tradicionais antigos, o atendimento é afável e a
cozinha de gabarito. Boa carta de vinhos.

Ti Rosa
Morada: Cabeça Gorda - Cachopo 8800-030 Cachopo
Telefone: +351 281 326 088
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 100; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Espaço familiar a servir comida caseira de qualidade, com
destaque para os pratos de caça.

Vila Real de Santo António
Chá Com Água Salgada
Morada: Apoio de Praia (UB3) - Praia da Manta Rota
8900-065 Vila Nova Cacela
Telefone: +351 281 952 856/ 913 660 057
E-mail: chacomaguasalgada@gmail.com Website:
http://www.chacomaguasalgada.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 10:00 - 22:00
Fechado: 4ª feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 92; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Chá Com Água Salgada é um espaço de culto arquitetónico e
gastronómico virado ao mar e ao Parque Natural da Ria Formosa
que oferece uma cozinha que cumpre a tradição culinária
portuguesa e respeita os produtos regionais algarvios. Ao utilizar
produtos locais selecionados, o restaurante promove a nossa rica
cultura gastronómica num espaço de referência da arquitetura
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balnear contemporânea portuguesa criando ambientes únicos de
diferentes caraterísticas: o espaço de refeições que se prolonga
para o exterior em direção ao mar, coberto pelo ripado de
madeira, e a esplanada envolta no mesmo ripado, que sombreia
as paredes prateadas.
Um espaço moderno e relaxante, onde pode experienciar
refeições exclusivas e originais junto ao mar. Um prazar que
nunca mais se esquece!
Especialidades: Rolinhos de Bacalhau Marinado com Espargos
Verdes e Espuma de Limão; Carabineiros em Sinfonia de
Legumes; Risotto de Lagosta; Bacalhau com Crosta de Alho
sobre Cama de Espinafres e Batata a Murro; Carré de Borrego
com Crosta de Ervas Aromáticas, Cogumelos e Espinafres em
Tons Salteados e Compota de Chalota; Parfait de Menta com
Chocolate em Duas Texturas; Pannacotta com Frutos do Bosque

Vilamoura
Chilli Restaurant - Tivoli Marina Vilamoura Algarve
Resort
Morada: Apartado 65 - Tivoli Marina Vilamoura Algarve
Resort8125-401 Vilamoura
Telefone: +351 289 303 303 Fax: +351 289 303 345
E-mail: marina.vilamoura@tivolihotels.com Website: http
s://www.tivolihotels.com/pt/tivoli-marinavilamoura/restaurants
Horários e Reservas:
07:30-10:30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes; Lugares de estacionamento reservados; Percurso
acessível até à entrada: Total; Entrada acessível: Total; Área de
receção adaptada a pessoas com necessidades especiais;
Circulação acessível no espaço interior: Total; Acessibilidade a
áreas/serviços: Buffet, Instalações sanitárias, Esplanada;
Competências de atendimento: Incapacidade visual,
Incapacidade auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade
intelectual; Produtos /serviços de apoio disponíveis:
Incapacidade visual, Incapacidade auditiva, Incapacidade
motora, Incapacidade intelectual;
Acessos:
Autocarro;

Um buffet variado, com inspiração internacional de todo o
mundo. O Restaurante Chilli oferece um variado e criativo menu
de inspiração na cozinha internacional.

Millennium
Morada: Caminho do Millennium, 2 - Campo de Golf
Laguna 8125 Quarteira
Telefone: +351 289 321 390 / +351 91 226 95 32 Fax:
+351 289 321 311
E-mail: sousacoutinholds@sapo.pt /
restmillennium@sapo.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 08h00-19h30;
Pagamentos:

Mayflower
Morada: Marina de Vilamoura, Lj. 30 / 34 8125-022
Vilamoura
Telefone: +351 289 314 690 Fax: +351 289 314 690
E-mail: info@rest-mayflower.com Website:
http://www.rest-mayflower.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 09h00-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 200; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Fundado por João Valadas o Restaurante Mayflower encontra-se
situado na Marina de Vilamoura desde 1980, sendo o segundo
restaurante a abrir as portas nesta zona.
Restaurante Mayflower tornou-se rapidamente num dos
melhores restaurantes na zona do Algarve, sendo inclusive
recomendado pela Região do Turismo do Algarve.
Acompanhando sempre as novas tendências, o Restaurante
Mayflower mistura uma decoração clássica com moderno,
tornando-se num espaço agradável e acolhedor, pensando
sempre nas necessidades dos clientes, para que estes se sintam
em casa.
Com uma área de 180m2, Mayflower tem capacidade de 130
pessoas na esplanada e 60 pessoas na sala interior.
A orientar a cozinha do Restaurante Mayflower temos um jovem
chefe que aposta na cozinha internacional e moderna, com a
qualidade a que o Restaurane Mayflower exige.
Convidamo-lo a experimentar as nossas iguarias.

Pepper’s Steakhouse - Tivoli Marina Vilamoura
Algarve Resort
Morada: Apartado 65 - Tivoli Marina Vilamoura8125-401
Vilamoura
Telefone: +351 289 303 303 Fax: +351 289 303 345
E-mail: peppers.steakhouse@tivolihotels.com Website: h
ttps://www.tivolihotels.com/pt/tivoli-marinavilamoura/restaurants/peppers-steakhouse
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Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 200; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;

Integrado numa zona nobre de Vilamoura, envolvido por campos
de golfe, é um espaço refinado que trabalha uma cozinha de
bases regionais, atravessada por rasgos de inspiração
internacional. A variedade na oferta é um dos seus pontos fortes
– dois menus de buffet, um menu para barbecue e uma longa
lista de iguarias distintas por onde escolher. De realçar o
bacalhau enrolado em couve com migas e presunto ou a empada
de perdiz, bem como os queques de chocolate em mousse com
molho de baunilha e pistachio para sobremesa.

Restaurante Mexicano Rosas Cantina
Morada: Rua do Sol - Edf. Impevilla Bolco 7/3 Vilamoura
Telefone: +351 289 388 427 Fax: +351 289 438 141
E-mail: rosascantina@gmail.com Website:
http://www.lasrosas.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 16h00-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 96; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Autêntica cozinha mexicana. Um pedacinho do México neste
cantinho do Algarve.
Uma cozinha rica e colorida acompanhada pelos mais
refrescantes coktails mexicanos num ambiente divertido e
descontraído e atendimento de qualidade.
Visite o Restaurante Rosas Cantina e deixe-se mimar pelos novos
gostos e sabores.

Horários e Reservas:
19:30-22:30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes; Lugares de estacionamento reservados; Percurso
acessível até à entrada: Total; Entrada acessível: Total; Área de
receção adaptada a pessoas com necessidades especiais;
Circulação acessível no espaço interior: Total; Acessibilidade a
áreas/serviços: Instalações sanitárias, Esplanada; Competências
de atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual; Produtos
/serviços de apoio disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade
auditiva, Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Amplamente acolhedor, luminoso e abraçado pelo sofisticado
ambiente da Marina de Vilamoura, o Pepper’s Steakhouse é a
verdadeira meca para os amantes da carne. A dirigir esta
orquestra de sabores está o Chef André Basto, com valores bem
assentes na contemporaneidade mas nunca esquecendo, como
verdadeiras aliadas, a tradição e a criatividade.
Com vistas largas para a Marina e inserido no conceito
assinatura do Tivoli Marina Vilamoura, o Pepper's Steakhouse
apresenta-se como especialista em carnes suculentas e macias,
com cortes premium e cuidadosamente selecionados, para
serem preparadas au point, e acompanhadas sob o bom espírito
americano: com uma variedade de molhos.
Black Angus, T-Bone ou New York Strip são algumas das apostas
internacionais mas a carne Mirandesa e a Mertolenga são as
nossas estrelas de produção nacional e conferem um estatuto
muito especial à nossa ementa.
Além destas excelentes opções, o mar não podia faltar à mesa
do Pepper’s e por isso o peixe e o marisco frescos da nossa
extensa costa são contemplados e bem interpretados para que
toda a experiência seja memorável. Da Terra ao Mar, ou viceversa, vai um gosto.

Willies
Morada: Rua do Brazil, 2 8125-479 Vilamoura - Quarteira
Telefone: +351 289 380 849
E-mail: willies@sapo.pt Website: http://www.williesrestaurante.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 40; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Willie, um Chefe estrela Michelin, e agora o restaurante com
estrela Michelin servem-lhe uma mistura de cozinha
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internacional numa atmosfera relaxante. O restaurante fica
situado numa bonita área residencial, perto do campo de golfe
Pinhal em Vilamoura.
O mais importante para o Willie é partilhar com os clientes o
amor pela comida, criando uma atmosfera relaxante onde o nível
de prazer e hospitalidade fazem com que seja uma experiência
memorável.
As especialidades da casa são excelentes - Ravioli de marisco
com molho Vermouth, seguido de Tamboril com molho de
mostarda e mousse de batata.
A cozinha no seu melhor - vai ficar deliciado com a qualidade e
sabor da melhor e mais tenra carne, tanto grelhada como assada
no forno.
A lista de vinhos é cuidadosamente escolhida para
complementar os pratos.
Para satisfazera sua gulodice pode experimentar o creme Willies
de limão e açúcar - cesto de bagas! A propósito, este é o sítio
perfeito para aquele jantar especial e romântico.

Açores
Angra do Heroísmo
Beira Mar Angra

Restaurante Típico O Barrigada

Morada: Largo Miguel Corte Real 9700-182 Angra do
Heroísmo
Telefone: +351 295 215 188 Fax: +351 295 628 248

Morada: Terreiro da Légua 9700-351 Angra do Heroísmo

E-mail: reservas@hotelbeiramar.com Website:
http://www.hotelbeiramar.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h00 / 18h30-22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
O Restaurante Hotel Beira Mar desfruta de um ambiente
agradável e oferece-lhe o sabor de uma boa cozinha com o
prazer de um bom serviço.
Nos meses de verão, os clientes podem almoçar na varanda,
apreciando o mar, a marina e todas as suas belezas. Localizado
junto à Baia de Angra, em Angra do Heroísmo , fica a apenas 150
metros do centro da Cidade,

Telefone: +351 295 662 655; 91 255 24 19 Fax: +351
295 662 147
E-mail: romana-barrigada@hotmail.com Website:
http://www.obarrigada.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h00 / 18h30-22h00 Encerra à
terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 70; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Situado na pequena freguesia da Feteira, é um restaurante com
decoração típica, onde se podem saborear diversos pratos de
carne e peixe da cozinha terceirense. Entre os petiscos
destacam-se as morcelas, as linguiças, o torresmos em vinha d'
alhos, as carnes frias e a tábua de queijos.Tem uma esplanada
com uma vista espetacular sobre a baía de Angra e os Ilhéus das
Cabras.

Horta
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Barão Palace

Peter Café Sport

Morada: Rua José Fialho, 3 9900-079 Horta

Morada: Rua Tenente Valadim, 9

Telefone: +351 292 292 124

Telefone: 292292327 Fax: 292391287

Website: http://restaurantebaraopalace.pai.pt/

E-mail: peterpt@mail.telepac.pt Website:
http://www.petercafesport.com

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 18h30-23h00 Encerra à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 350; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Possui duas salas e é especializado em peixe fresco e carne de
vaca. Desataque para o bacalhau com natas, os filetes de peixe
abrótea com molho tártaro, o bife à cortador e o bife à Barão.

9900-027 Horta

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50 pessoas; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessos:
Autocarro;

Ilha da Graciosa
Restaurante Apolo 80
Morada: Rua D. João IV, 8 9880-171 Santa Cruz da
Graciosa
Telefone: +351 295 712 660 Fax: +351 295 712 953
E-mail: apolo80@sapo.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento;
Restaurante simples e familiar a servir boa comida caseira num
espaço descontraído e informal.

Ilha das Flores
Zona Balnear da Fajã Grande
Morada: Rua do Porto 9960-030 Lajes das Flores
Telefone: +351 292 552 170
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento;
Restaurante da zona balnear, com uma simpática esplanada
para os dias de sol. Algumas das suas especialidades são o bife à
Esplanada, o coelho bêbado e o polvo no forno.

Ilha de São Jorge
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Fornos de Lava

O Amílcar

Morada: Travessa de S.Tiago 9800-347 Santo AmaroVelas S.Jorge
Telefone: +351 295 432 415 Fax: +351 295 432 415

Morada: Fajã do Ouvidor 9800 Calheta

E-mail: fornosdelava@hotmail.com Website:
http://www.ilha-da-aventura.pt

Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Área reservada a não
fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Situado na costa norte da ilha de São Jorge, numa pequena
aldeia nos arredores da Calheta, serve as iguarias locais, com
predominância dos peixes e dos mariscos.Obrigatório provar o
queijo da ilha com o pão da casa.

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00 - 15h00 / 18h00 - 24h00;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 88; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Restaurante panorâmico construido sobre uma eira, em pedra
vidro e madeira, comida tradicional feita em fornos de lenha e na
brasa, vegetais de agricultura biológica cultivados na quinta ,
temos tambem partos vegetarianos.

Telefone: +351 295 417 448 Fax: +351 295 417 448

Ilha de São Miguel
Estrela do Mar

Fim de Século

Morada: Rua do Baixo, 4 9680-138 Vila Franca do Campo

Morada: Rua da Boavista, 59B, Maia 9625-333 Ribeira
Grande
Telefone: +351 296 442 787

Telefone: +351 296 583 060
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Área reservada a não
fumadores; Área reservada a fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Restaurante que privilegia os grelhados, situado em frente ao
porto de Vila Franca do Campo. Possui uma grande esplanada
com vista para o mar.

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 06h00-02h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Junto ao mar, serve os pratos regionais dos Açores, numa sala
ampla de decoração elegante, onde se destaca um enorme
painel de azulejos na parede, com uma cena rural açoreana..
Além de refeições serve também pequenos-almoços,

Ilha do Faial
Pizzaria Fajã
Morada: Meio Moio, Fajã 9900-471 Praia do Norte
Telefone: +351 292 945 432
Horários e Reservas:
17h00-21h30;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Panorâmico; Área
reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
As pizzas mais famosas do Faial, num restaurante de praia.
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Ilha do Pico
O Ancoradouro

Ritinha

Morada: Rua rodrigo guerra, 7 9950-302 Madalena

Morada: Av. Marginal, 149 9930-121 Lajes do Pico

Telefone: +351 292 623 490

Telefone: +351 292 672 271; 91 999 02 47

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-15h00 / 19h00-22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 50; Parque de estacionamento;
A fantástica vista para a ilha do Faial já justifica uma visita, mas
aqui vai encontrar outras saborosas desculpas. O restaurante
oferece um ambiente acolhedor e uma decoração rústica.
Acrescentem-se bons pratos da cozinha regional açoriana, a
começar nos mariscos, seguindo depois, ainda nas entradas,
para a morcela com ananás. Nos principais, encontram-se o
popular bife à Ancoradouro, torresmos e linguiça com inhames,
cataplana de cherne e lapas, feijoada de gambas. Para
sobremesa sugerem-se pudim de chá ou colchão de noiva, à
base de bolacha e leite condensado.

E-mail: andyavila00@gmail.com
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Área reservada a não
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Pestiscos e ementa regional, num ambiente muito descontraído.

Ponta Delgada
Forneria São Dinis
Morada: Rua Padre Fernando Vieira Gomes,
nº209500-241 Ponta Delgada
Telefone: +351 968 844 995
E-mail: geral@forneriasaodinis.com Website:
http://www.forneriasaodinis.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Terça-feira a quinta-feira: das 12h30 às
15h00 e depois das 19h30 às 22h00; sexta-feira e sábado:
12h30 - 15h00 e depois das 19h30 - 22h00; domingo das 12h30
às 15h00.
Encerrado às segundas-feiras. ;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Cozinha mediterrânica elaborada com os melhores produtos
açorianos, em forno a lenha ou na grelha. Pode contar com boa
comida, bebidas, muita música e ambiente descontraído.
Restaurante perto do aeroporto, com vista mar e
estacionamento gratuito.

Centro de Portugal
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Abrantes
Restaurante Típico Cascata

Sabores da Cascata Restaurante

Morada: Rua Manuel Lopes Valente Júnior, 19 A Alferrarede 2200-260 Abrantes
Telefone: +351 241 361 011 Fax: +351 241 366 340

Morada: Rua de São Domingos - Edificio de São
Domingos 2200 Abrantes
Telefone: +351 241 364 453 Fax: +351 241 366 340

E-mail: restaurante@cascata.pt Website:
http://www.cascata.pt

E-mail: restaurante@cascata.pt Website:
http://www.cascata.pt

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h30 / 19h00-23h00 Encerra
ao domingo (almoço) e à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 200; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h30 / 19h00-23h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 120; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

A arte e o gosto de ´bem comer`, a par do interesse crescente
pelos valores culturais e etnológicos locais, têm promovido o
reconhecimento dos paladares e dos sabores da boa cozinha
regional da Cascata. A partir da gastronomia, além do prazer que
proporcionamos aos sentidos, conseguimos passar a barreira do
tempo e regressar às memórias do passado.
Visite-nos e encante-se!

Com uma vista priviligiada sobre o rio tejo e os campos, possui
uma gastronomia tipica de qualidade.

Águeda
Adega do Fidalgo

Pôr do Sol

Morada: Rua das Almas da Areosa, 80 3750-043 Aguada
de Cima
Telefone: +351 234 669 501

Morada: Rua da Pateira, 753750-650 Óis da Ribeira

E-mail: adegadofidalgo@gmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 / 19h00-23h00 Encerra
ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 70; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Telefone: +351 234 629 121 Fax: +351 234 624 865
E-mail: restpordosol@gmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 730; Parque de estacionamento;

Neste local poderá saborear pratos da cozinha regional
portuguesa enquanto aprecia a vista sobre a lagoa da Pateira.
Atendimento eficiente e simpático.

Aqui, os grelhados, de carne ou de peixe, recomendam-se. Por
isso não deixe de provar o costeletão e o bife de boi ou o
cabritinho na grelha. O segredo do sucesso está na qualidade
dos ingredientes e no sabor único das especialidades cozinhadas
no forno a lenha. Acrescente-se a simpatia do pessoal e um
ambiente acolhedor, de estilo rústico. Na ementa, outras opções
a ter em conta são a chouriça da avó, o cozido à portuguesa, o
leitão à Bairrada e o bacalhau à lagareiro. Se ainda sobrar
espaço no final do repasto, dê uma colherada no pudim fidalgo.
Garrafeira com boas propostas.
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Aguiar da Beira
O Cabicanca
Morada: Avenida da Liberdade, 66 3570-018 Aguiar da
Beira
Telefone: +351 232 688 972
E-mail: restaurantecabicanca@gmail.com Website:
http://www.cabicanca.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Outras Informações:
Especialidades: Cabrito assado no forno com batata assada;
Bacalhau à lagareiro; Polvo à lagareiro; Posta à Lafões; Lombo
em avinha d’alhos com migas e batata à murro.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 500; Parque de estacionamento;

Este restaurante, muito simples e com um atendimento
simpático, oferece uma ementa beirã esmerada e um ótimo
vinho de Penalva do Castelo.
Especialidades: Cabrito assado no forno com batata assada;
Bacalhau à lagareiro; Polvo à lagareiro; Posta à Lafões; Lombo
em avinha d’alhos com migas e batata à murro.

Alcanena
O Malho
Morada: Rua Padre Reis - Malhou 2380-537 Malhou
Telefone: +351 249 882 781 / +351 96 522 68 67 Fax:
+351 249 882 782
E-mail: info@restauranteomalho.com Website:
http://www.restauranteomalho.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 09h00-24h00 Encerra ao domingo (jantar)
e à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 350; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

O estabelecimento tem 4 salas, sala de jogos, bares e um
dancing.
Tem esplanada com jardim. Tem capacidade para 350 pessoas.
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Alcobaça
Pão de Alcobaça Restaurante
Morada: Zona Industrial do Casal da Areia, Lote 115
2460-392 Cós - Alcobaça
Telefone: +351 925 196 242
E-mail: geral@paodealcobaca.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerrados apenas para Jantares exceptuando
reservas.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 300; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Perto da histórica cidade de Alcobaça e perto da praia da Nazaré,
a cerca de 8km de cada localidade, encontra o Pão de Alcobaça
um espaço destinado a dar a conhecer o que melhor temos na
nossa Gastronomia.

Almeida
O Turismo
Morada: Avenida da Fronteira 6355-270 Vilar Formoso
Telefone: +351 271 512 204
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 78; Parque de
estacionamento;

Restaurante simples e familiar, a servir pratos da cozinha
regional a preços moderados.

Anadia
O Painel

Quinta do Encontro

Morada: Estrada Nacional 13780-621 Aguim

Morada: Rua de São Lourencinho 3780-907 São Lourenço
do Bairro - Aveiro
Telefone: +351 231 527 155 Fax: +351 231 504 126

Telefone: +351 231 512 984 Fax: +351 256 951 666
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra: terça-feira;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 200; Parque de estacionamento;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);

Casa com tradição, de ambiente agradável, onde o destaque vai
para os pratos de leitão. Garrafeira extensa.

E-mail: geral@quintadoencontro.pt Website:
http://www.daosul.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 09h00-22h30 Encerra à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 200; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
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É um projeto único em Portugal, que, além de criar uma adega
design na zona da Bairrada, divulga de uma forma moderna e
apaixonada esta região de grandes tradições vitivinícolas. O
projeto, com assinatura do arquiteto Pedro Lemos, tem uma
forma cilíndrica que representa o formato de uma barrica e, no
seu interior, encontra-se o restaurante da Quinta do Encontro. Os
vinhos, produzidos pela empresa proprietária: Dão Sul, fazem
harmonia com as especialidades da casa, como o leitão assado,
o bacalhau lascado em broa de milho ou o cachaço de porco
preto.

Aveiro
O Comendador

Restaurante O Cagaréu

Morada: Maceira-a-Velha 3730-289 Vale de Cambra

Morada: Rua do Magistério Primário, 14 R/C 3800-212
Aveiro
Telefone: +351 234 382 143

Telefone: +351 256 410 890 Fax: +351 232 623 877
E-mail: quintaprogresso@netvisao.pt Website:
http://www.quintaprogresso.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Funciona só por marcação e para
grupos;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento;

O restaurante "O Comendador" pertence à Estalagem Quinta do
Progresso, não deixando por isso de acolher todos os que
queiram saborear um bom prato. Oferece um menu de receitas
típicas da região, famosa pela carne arouquesa, e uma boa
selecção de vinhos.

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra: terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 300; Parque de
estacionamento;

Uma porta aberta das 10 às 15hrs e das 18 às 22hrs, todos os
dias excepto às terças-feiras.
O nome Cagaréu tem a sua origem num pequeno compartimento
do moliceiro "designado por cagarete" onde se deposita o sal, o
peixe ou a carne salgada, para consumo a bordo.

Solar das Estátuas
Morada: Estrada Nacional 109 Quinta Simão - Esgueira
3800-042 Aveiro
Telefone: +351 234 315 509 Fax: +351 234 314 452
E-mail: geral@solardasestatuas.com Website:
http://www.solardasestatuas.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 800; Parque de
estacionamento;

Restaurante com vista panorâmica, com quatro salas, dois
salões e um bar. Tem serviço personalizado para casamentos,
reuniões e festas. São representantes em Aveiro da carne bovina
maronesa, uma carne com denominação de origem protegida.
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Belmonte
Bebiana
Morada: Bairro de Santo António, 2 6250-112 Belmonte
Telefone: +351 275 476 259 Fax: +351 275 471 740
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-16h00 / 19h00-22h00 Encerra
sábado;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 120; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Espaço rústico e acolhedor, localizado perto das aldeias
históricas de Monsanto, Sortelha e Belmonte, Bebiana é um
típico restaurante do interior, que apresenta uma vasta ementa
de pratos regionais, bem confecionados e a preços
interessantes. No topo da lista, grelhado misto de enchidos de
Caria à serrano, cabrito assado à moda serrana, truta do Alto
Zêzere à lagareiro e um excelente arroz de polvo malandrinho
na panela de ferro. Papas de carolo à Beira Baixa e arroz doce da
avó são sobremesas a considerar. Existem diversos pratos que
só são servidos por encomenda.

Bombarral
Lagar
Morada: Senhor Jesus do Carvalhal, 8 2540-367 Carvalhal
Telefone: +351 262 605 775 / +351 91 760 04 54 Fax:
+351 262 608 396
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-22h30 Encerra ao domingo (jantar)
e segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante de ambiente familiar, dirigida pelo casal Luís e Luísa
Louro, conta já com mais de três décadas de existência. A
elevada qualidade a que habituou os seus clientes tornaram, O
Lagar, numa referência na gastronomia tradicional da região.
Para começar, como que a preparar a chegada dos principais,
sugerem-se as famosas Sardinhas de Escabeche, a Morcela de
Arroz ou uns agradáveis cogumelos salteados com ovos. Chegase, então, à razão maior desta visita, com os fixos, arroz de
camarão à Lagar e polvo à lagareiro. Nas carnes, vitela avinhada
e cabrito com arroz malandro, justificam a escolha. Diariamente
e de acordo com o mercado, pode escolher bom peixe para
grelhar.
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Buçaco
Restaurante do Palace Hotel do Bussaco
Morada: Mata do Buçaco - Palace Hotel do Bussaco
3050-261 Luso
Telefone: +351 231 937 970
E-mail: bussaco@almeidahotels.com Website:
http://www.almeidahotels.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 13h00-15h00 / 20h00-22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Verdadeiro conto de fadas, o restaurante é uma homenagem a
João Vaz, autor dos magníficos frescos que ilustram as
passagens marítimas de Os Lusíadas. O ambiente palaciano e de
requinte eleva as expetativas, sabendo-se que na garrafeira
(própria) estão os lendários “Vinhos do Bussaco”. A carta é
renovada sazonalmente e apresentada em menus de
degustação.

Caldas da Rainha
A Lareira

Cais da Praia - Restaurante . Bar

Morada: Rua da Lareira, 35 - Alto do Nobre - Nadadouro
2500-593 Caldas da Rainha
Telefone: +351 262 823 432 Fax: +351 262 823 222

Morada: Avenida do Mar 2500-896 Foz do Arelho

E-mail: 23432lareira@mail.telepac.pt Website:
http://www.restaurantealareira.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h00 / 19h00-22h30 Encerra à
terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 800; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Quatro salas, com uma lotação total de 800 lugares,
demonstram a grandeza do espaço, a meio caminho entre as
Caldas da Rainha e a Foz do Arelho. A decoração revela requinte
e cuidado, como que parecendo já preparadas para receber uma
festa ou grande evento. Os menus tentam ser muito
abrangentes na oferta, oscilando entre os sabores mais
tradicionais da cozinha portuguesa e as influências
internacionais. Mil-folhas de Gambas e Casquinha de Sapateira,
tostada no forno, são duas das entradas. Nos vegetarianos
sugere-se Gratinado Fino de Legumes à Italiana, e nos peixes,
pode optar pelo Naco de Garoupa, com legumes em champanhe,
e a Cataplana de Peixe, com amêijoas. Chateâubriand com
Dueto de Molhos, Cabrito Assado e Tornedó de Novilho com

Telefone: +351 96 652 85 33
E-mail: geral@caisdapraia.com Website:
http://www.caisdapraia.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 09h00-02h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 120; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Restaurante em cima da praia da Foz do Arelho, com uma vista
única num local maravilhoso, com um conceito descontraido,
tipo de cozinha internacional.
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Frutas à Chefe, completam a oferta.

Carregal do Sal
Restaurante Quinta de Cabriz
Morada: Zona industrial 3430-132 Carregal do Sal
Telefone: +351 232 961 222 Fax: +351 232 961 203
E-mail: jorgepires@daosul.com Website:
http://www.daosul.com/pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00 - 15h00 / 19h00 - 22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;

O restaurante está inserido numa quinta de enoturismo, pelo que
as provas de vinho são, desde logo, uma experiência a não
perder. Da cozinha saem grandes e deliciosas iguarias regionais,
desde as entradas às sobremesas, que devem ser sempre
acompanhadas com o néctar certo. Comece pela Chouriça
Cozida em Vinho ou pela Morcela Grelhada. Nas carnes, pode
escolher entre o Cabrito Assado e os Nacos de Vitela Grelhada.
Para sobremesa prove a Tigelada, as Formiguinhas ou o
Requeijão com Doce de Abóbora. Mas se não se consegue
decidir pelas propostas da carta, o melhor é aventurar-se num
dos dois menus de degustação colocados à disposição de todos
os comensais.

Castelo Branco
Praça Velha

Restaurante "O Lagar" - Herdade do Regato

Morada: Praça Luís de Camões, 17 6000-116 Castelo
Branco
Telefone: +351 272 328 640 Fax: +351 272 328 620

Morada: Herdade do Regato - Rua Batista, 9 6000-610
Póvoa de Rio de Moinhos
Telefone: +351 272 431 207 Fax: +351 272 348 809

E-mail: nosvoseles@pracavelha.com Website:
http://www.pracavelha.com

E-mail: geral@herdadedoregato.com Website:
http://www.herdadedoregato.com

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30-15h00 / 19h30-22h00 Encerra à
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 65; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 / 19h00-22h30 Encerra à
terça-feira;
Outras Informações:
A 10 minutos de Castelo Branco. Herdade murada em granito. 9
hectares de olival. Noras e poços antigos. Parque Infantil "O
Ragatinho".
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Recuperação notável de um edifício que serviu de celeiro da
Ordem de Cristo, o restaurante guarda desses tempos alguns
elementos da traça original, como as paredes, as colunas de
granito e as traves de madeira no teto. Preocupados com as
raízes históricas locais, os proprietários procuram as receitas da
Beira Baixa (esquecidas ou adormecidas), que recuperaram
dando um twist de contemporaneidade. Aqui, os pratos fortes
são o cabrito grelhado com arroz dos seus miúdos, a coentrada
de borrego com migas, a tigelada beirã e os papos de anjo.

Enriquecido pela história, o antigo Lagar de azeite foi convertido
num Museu/Restaurante, cheio de simbolismo e engenho
humano. Convidamo-lo a provar as iguarias cozinhadas em forno
de lenha e enquanto saboreia os pratos típicos da Região da
Beira Baixa, recue no tempo e desfrute de um ambiente que alia
o peso do passado a uma sofisticada contemporaniedade.
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Castelo Rodrigo
A Cerca

O Lagar

Morada: Av. Dr. Francisco Sá Carneiro 6440-102 Figueira
de Castelo Rodrigo
Telefone: +351 914 606 404

Morada: Rua do Lagar, 1 - Escalhão 6440-072 Figueira de
Castelo Rodrigo
Telefone: +351 271 346 974 / +351 96 777 72 75

E-mail: restauranteacerca@hotmail.com

E-mail: restaurante@olagar.net Website:
http://www.olagar.net

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

Espaço simples e familiar a apresentar pratos regionais bem
confecionados e um serviço competente. Dispõe de uma
simpática esplanada.

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra 3ª feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 70; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

O restaurante O Lagar, dispõe de duas salas interiores com cerca
de 70 lugares e um espaço de esplanada.
A razão de ser da nossa cozinha, que preferimos chamar de
tradicional requintada, é o território onde estamos inseridos.
Território cuja história e cultura assenta na produção agrícola de
saberes e sabores rurais que não queremos ver perder.
O azeite está na base da nossa culinária, bem como os enchidos,
os fumeiros e os queijos. As carnes de bovino, ovino e caprino,
são ponto assente na nossa cozinha que se apresenta enraizada
igualmente no bacalhau e no polvo, produtos que outrora
chegavam a esta zona através de métodos antigos de
conservação.
A horta, fazemos questão que seja a da época e dos ciclos
naturais de produção.
O pão é das padarias tradicionais da aldeia que nos inspira,
Escalhão, e que vai à mesa com as azeitonas produzidas neste
lado do Douro, o Superior.
As sobremesas são caseiras e ancestrais
A temperatura ambiente é fornecida por ar-condicionado e uma
lareira. O espaço disponibiliza a utilização de Internet via
wireless. A carta de vinhos pode ser consultada através de uma
'tábua digital' - iPad

Castro Daire
O Tosco
Morada: Avenida Francisco Sá Carneiro, 18 3600-180
Castro Daire
Telefone: +351 232 382 693
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 07h00-02h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 65; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Sala pequena e rústica, decorada com alfaias antigas, sugerem
pratos regionais.
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Coimbra
Arcadas da Capela

Nacional

Morada: Rua António Augusto Gonçalves 3041-901
Coimbra
Telefone: +351 239 802 380 Fax: +351 239 441 695

Morada: Rua Mário Pais, 12 - 1º3000-268 Coimbra

E-mail: reservas@quintadaslagrimas.pt Website:
http://www.quintadaslagrimas.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 1 Junho - 30 Setembro: aberto 19h30 22h30 1 Outubro - 31 Maio: aberto 12h30 - 14h30 / 19h30 22h30.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Telefone: +351 239 829 420 Fax: +351 239 838 115
E-mail: info@restaurantenacional.pt Website:
http://www.restaurantenacional.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-16h00 / 19h00-24h00 Encerra
ao domingo;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 120; Parque de estacionamento;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);

Restaurante tradicional a servir sobretudo pratos de peixe e
marisco. As sugestões variam diariamente.

A nossa cozinha utiliza os produtos tradicionais desta região para
criar receitas de sabor único que renovamos quatro vezes por
ano, ao ritmo das estações. É uma "cozinha de mercado", porque
apenas utiliza ingredientes frescos. Como estamos numa quinta,
o nosso chefe utiliza plantas e ervas que aqui produzimos
biologicamente. À mesa do restaurante poderá saborear ervas
aromáticas do nosso jardim de cheiros, laranjas, limões e
abacates do nosso pomar e framboesas e agriões selvagens que
por aqui crescem.

Napolitano
Morada: Estrada da Beira ao Alto de São João 3030-173
Coimbra
Telefone: +351 239 701 422
E-mail: reservas@restaurantenapolitano.com Website:
http://www.restaurantenapolitano.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 09h00-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 108; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Espaço simples e moderno a servir com simpatia pratos
tradicionais portugueses. Dispõe de uma agradável esplanada.
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Condeixa-a-Nova
Restaurante da Pousada de Santa Cristina
Morada: Quinta do Palácio - Pousada de Santa Cristina
3150-142 Condeixa-a-Nova
Telefone: +351 239 941 286 Fax: +351 239 943 097
E-mail: recepcaosantacristina@pousadas.pt Website:
http://www.pousadas.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Comer bem em ambiente palaciano. No restaurante da Pousada
de Santa Cristina pode contar com saborosas iguarias
tradicionais portuguesas, aprimoradas por um toque de
contemporaneidade, quer na apresentação, quer no sabor.
Comece com uns irrepreensíveis Ovos Mexidos com Farinheira.
Depois, prepare o palato para as sugestões do chefe. Nota muito
positiva para as Codornizes de Cebolada. Aceite as sugestões
para a sobremesa, que incide na doçaria típica da região.
Provámos uma Torta de Laranja e gostámos.

Constância
Refeitório Quinhentista
Morada: Quinta de Santa Bárbara - Constância 2250-092
Constância
Telefone: +351 249 739 214 Fax: +351 249 739 373
E-mail: quinta.santabarbara@gmail.com Website:
http://www.quinta-santabarbara.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra ao domingo (jantar) e à segundafeira; Encerrado de 15 a 31 de agosto para férias.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 200; Parque de estacionamento;

Este restaurante fica situado na Quinta de Santa Bárbara,
propriedade cujas origens remontam ao século XVI. As antigas
adegas da propriedade foram modificadas e adaptadas para a
integração do restaurante, mantendo na sala de jantar o traço
original da adega. Existe ainda uma sala maior, própria para
banquetes e festas, e um aprazível jardim com esplanada. Sala
de jantar medieval com ambiente acolhedor e simpático. As
mesas são de madeira rústica e o chão de lajes de pedra. Possui
lareira.
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Curia
Restaurante Dom Carlos
Morada: Parque da Curia (Hotel das Termas da Curia)
3780-541 Curia
Telefone: +351 231 519 800 Fax: +351 231 515 838
E-mail: reservas@termasdacuria.com Website:
http://www.termasdacuria.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h30 - 15h00 / 19h30 - 22h00;
Outras Informações:
Especialidade: Bife pimenta; bacalhau dourado

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 250; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Localizado no edifício do Hotel , apresenta uma cozinha
tradicional portuguesa de base, encontra-se aberto durante todo
o ano para almoços e jantares. É igualmente a sala de pequenosalmoços do hotel.

Fátima
Santa Rita

Taberna do Bacalhau

Morada: R. Rainha Santa Isabel 2495-424 Fátima

Morada: Rua Francisco Marto nº 282495-448 Fátima

Telefone: +351 249 098 041 / +351 91 955 25 15 / +351
91 982 22 88
E-mail: santarita1917@gmail.com Website:
http://santarita.no.comunidades.net

Telefone: +351 249 538 420

Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 09h00 - 23h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

E-mail: reservas@tabernadobacalhau.pt Website:
http://www.tabernadobacalhau.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h00-15h00 / 19h00-22h00
Encerrado às terças-feiras;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes; Percurso acessível até à entrada: Total;
Entrada acessível: Total; Circulação acessível no espaço interior:
Total; Acessibilidade a áreas/serviços: Instalações sanitárias,
Esplanada, Bar; Competências de atendimento: Incapacidade
motora, Incapacidade intelectual;

Cozinha regional, especialmente da Madeira e dos Açores.
Localizado em Fátima, a Taberna do Bacalhau é um
restaurante criado em 2014 e surge da intervenção e
remodelação de um espaço existente no Ribeiro Hotel e
da paixão existente pela cozinha tradicional portuguesa.
Os proprietários já com largos anos de experiência no sector do
turismo e restauração, acharam por bem criar um espaço de
divulgação de pratos de bacalhau considerado a estrela da
cozinha portuguesa. Pretendendo ser um restaurante de
referência na área, a Taberna do Bacalhau procura a excelência
dos seus ingredientes com uma selecção cuidada e com a
máxima exigência para a satisfação do cliente.

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

55/136

Um espaço informal, moderno e descontraído que procura trazer
para a mesa os melhores sabores de Portugal.

Figueira da Foz
Al Dente - Ristorante Italiano

Casa Marquinhas - Rainha das Enguias

Morada: Rua 5 de Outubro, 80 Buarcos3080-271 Figueira
da Foz
Telefone: +351 800 208 355 / +351 233 098 017

Morada: Largo dos Armazéns de Lavos - Figueira da Foz
3090-457 Lavos
Telefone: +351 233 946 399

E-mail: ristorante@aldente.pt - reserva@aldente.pt
Website: http://www.aldente.pt

E-mail: info@rainhadasenguias.com Website:
http://www.rainhadasenguias.com

Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerra: segunda feira
Terça feira-sexta feira: 12h00-16h00 /19h00 - 23h30
Sábado: 12h00-23h30
Domingo: 12h00-22h30 ;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 40 + 40; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 70; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante centenário implantado num edifício do fim do século
XVIII. Caldeirada de Enguias, Peixe Grelhado e Espetadas são
algumas das nossas sugestões…

The Al Dente Ristorante is situated near the walls of Buarcos,
one of the most beautiful and emblematic places in Figueira da
Foz, where the sea offers us its energy and beauty throughout
the year.
Since last century, Buarcos became a place where you can find
great restaurants to taste and enjoy fresh fish and seafood.
Ristorante Al Dente has evolved into a more Mediterranean style,
where these traditional flavors mingled with the pasta and Italian
sauces. There has been an increased synthesis of style: the
cuisine offered today passes beyond the classical methods of
Italian cuisine to the sensitivity of our new chef Fernanda Soarez.
There are links with the tradition, but her style is quite
independent, avoiding any kind of stagnation, achieving a unique
balance and harmony.
The best raw materials are at the heart of our cuisine, as well as
the use of classical techniques to enhance the flavor of the
ingredients chosen according to the season. In the preparation of
these specialties it is essential to use light but not unusual
products, so the flavors can be enjoyed entirely. This requires a
substantial amount of balance, in order to give a modern identity
to our plates.

Teimoso
Morada: Avenida D. João II, 70 (Cabo Mondego) 3080-229
Figueira da Foz
Telefone: +351 233 402 720 Fax: +351 233 940 159
E-mail: restaurante@teimoso.com Website:
http://www.teimoso.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
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Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Já com meio século de existência, integra um complexo que
inclui pensão e parque aquático. Da sala observa-se uma boa
panorâmica sobre o mar e a praia. A gastronomia da casa
assenta sobretudo nos pratos de peixe e marisco: massada de
cherne, robalo assado no forno (só por encomenda), raia de
pitau e à gandareza (duas especialidades dos pescadores de
Buarcos) e arroz de marisco. Se gosta de carnes exóticas pode
optar entre kudu, impala, gnu, springbok e blesbok. Durante a
tarde funciona como marisqueira.

Fundão
O Mário
Morada: Estrada Nacional 18 - Cruzamento de Alcaria
6230-024 Alcaria - Fundão
Telefone: +351 275 750 001 / +351 91 685 00 38 Fax:
+351 275 750 009
E-mail: restauranteomario.1970@gmail.com Website:
http://www.o-mario.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias: 11h30-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 170; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

A longevidade é um dos melhores garantes da boa cozinha que
aqui se pratica. Na estrada que liga o Fundão à Covilhã, este
restaurante típico, com duas amplas e confortáveis salas, onde
predominam o granito e a madeira, mas também duas
agradáveis lareiras, presta homenagem à arte e saber do seu
fundador. Aqui serve-se o melhor da cozinha beirã, dividida entre
os pratos fixos e os sazonais (caça, sável e lampreia). A não
perder o arroz de carqueja, a ótima panela no forno, o cabrito
assado ou a tiborna de bacalhau. Existem ainda pratos do dia e
sugestões da semana.

Gouveia
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Lá em Casa
Morada: Sítio dos Barreiros 6290-320 Gouveia
Telefone: +351 238 491 983
E-mail: restlaemcasa@sapo.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 / 19h30-22h00 Encerra
domingo para jantar e segunda;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 88; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Espaço rústico e acolhedor a proporcionar uma bela vista sobre
Gouveia e a serra da Estrela. Os grelhados assumem papel
marcante na gastronomia praticada no restaurante e,
especialmente no Inverno, são feitos à vista do cliente, numa
lareira existente no topo da sala, ampla e confortável. Destaque
para o polvo grelhado, a carne barrosã e para a carrilhada de
porco preto.

Guarda
Vallécula
Morada: Praça Dr. José de Castro, 1 - Valhelhas 6300-235 Guarda
Telefone: +351 275 487 123
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30-15h00 / 19h30-22h00 Encerra à
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 35; Parque de
estacionamento; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Situado na praça com o nome do grande benemérito de
Valhelhas e usando o nome que os romanos davam à aldeia, o
Vallécula é uma das melhores experiências culinárias da região.
A sala é pequena, com decoração rústica e familiar, e entre as
paredes de pedra e as barras de madeira vai encontrar o Luís
Castro a fazer as honras da casa, e, escondida na cozinha, a sua
mulher, Fernanda. Paté de galo, bacalhau na tiborna, galo no
vinho com pleurotos e as papas de carolo com mel de
rosmaninho são as especialidades da casa. Acompanhar
devidamente a refeição com o vinho da casa.
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Idanha-a-Nova
O Javali
Morada: Estrada Nacional 239

6060-349 Penha Garcia

Telefone: +351 277 366 116
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 / 19h00-22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 250; Parque de
estacionamento;
Restaurante com uma sala ampla e confortável, com vistas
panorâmicas, a servir uma ementa de pratos da gastronomia
nacional, onde o javali faz as honras da casa.

Ílhavo
Marisqueira Acquarium
Morada: Largo do Rossio, 32 - Praia da Barra 3830-755
Gafanha da Nazaré
Telefone: +351 234 369 666
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerra: terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento;

Restaurante / marisqueira com uma agradável esplanada e
serviço de bar até às 02h00

Leiria
Moinho do Rouco

O Manel

Morada: Rua do Liz - Cortes 2410-847 Cortes

Morada: Rua Doutor Correia Mateus, 50 2410-127 Leiria

Telefone: +351 244 891 448 / +351 91 841 43 50 / +351
91 485 85 07 Fax: +351 244 891 448
E-mail: moinhodorouco@hotmail.com Website:
http://www.moinhodorouco.pt

Telefone: +351 244 832 132

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h00 / 19h00-24h00 Encerra ao
domingo (jantar) e à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 120; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;

Website: http://www.restaurantemanel.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento;

Este espaço é constituído por salas particulares de jantar muito
úteis para festas de aniversário ou para empresas.

Instalado num moinho régio com 600 anos de história, situado
na margem esquerda do rio Lis, panorâmico, com grande
envolvência de árvores de grande porte e como declamava
Afonso Lopes Vieira, poeta conterrâneo: ´Sou outro aqui. Talvez
me venha da paisagem que tem sol a saúde. Ali em cima fica
uma montanha e adormecem-me as águas do açude.`
Produz energia e faz farinha como no século passado.
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Mangualde
Santa Luzia
Morada: Estrada Nacional 2 - Campo 3530-255
Mangualde
Telefone: +351 232 459 325
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-16h00 / 19h00-23h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Nos arredores de Viseu, na estrada de ligação a Lamego, é um
restaurante familiar, com cozinha tradicional das Beiras,
incluindo o leitão e o cabrito no forno. Na época dela, a lampreia
é uma das especialidades da casa.

Manteigas
Berne
Morada: Quinta de Santo António - Pensão Berne
6260-191 Manteigas
Telefone: +351 275 981 351 Fax: +351 275 982 114
Horários e Reservas:
Reserva:: Não;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento;

Pertencente à albergaria encontra-se uma agradável sala de
refeições, onde a cozinha regional é bem preparada e servida
com competência. Lista de vinhos criteriosa.

Marinha Grande
Sol Mar
Morada: Rua José Loureiro Botas - Praia da Vieira
2430-694 Vieira de Leiria
Telefone: +351 244 695 404
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 120; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;

Restaurante junto à praia, com uma variedade de propostas de
marisco, peixe e carne, de confeção excecional. Boa lista de
vinhos.
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Meda
Sete e Meio
Morada: Av. Gago Coutinho e S. Cabral 6430-183 Meda
Telefone: +351 279 883 272
E-mail: r.seteemeio@hotmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerrado: Sábado;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessos:
Autocarro;

Restaurante acolhedor, de ambiente simpático e com uma boa
garrafeira. O polvo e bacalhau à lagareiro, o cabrito na brasa e
os lombinhos de porco com batatas a murro são algumas das
especialidades.

Miranda do Corvo
Restaurante do Museu da Chanfana
Morada: Parque Biológico da Serra da Lousã - Quinta da
Paiva 3220-154 Miranda do Corvo
Telefone: +351 239 538 445 / +351 91 536 15 27
E-mail: museudachanfana@adfp.pt Website:
http://www.parquebiologicodaserradalousa.net
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Todos os dias das: 12h30-15h00 /
19h30-22h00 Encerra a 24 de dezembro.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 130; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

O Restaurante Museu da Chanfana abriu as portas em Junho de
2009, tendo já recebido mais de 38.000 clientes. Dotado de um
serviço requintado com uma excelente relação preço qualidade e
com uma excelente cozinha liderada pelo chefe Victor, quer
conquistar um público exigente, conhecedor, que valorize os
prazeres da boa mesa. Espaço moderno e minimalista, todo
decorado em tons de branco e negro, a servir bons pratos da
gastronomia tradicional, com destaque para os pratos de carne
de cabra velha, de caça e de pesca. Inserido no Parque Biológico
da Serra da Lousã, possui uma envolvência onde predomina a
natureza e a tranquilidade. Não deixe de provar a chanfana, os
negalhos, o chispe, o bucho de porco e a sopa de casamento.
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Monfortinho
Beira Baixa
Morada: Rua Padre Alfredo - Termas de Monfortinho
6060-072 Monfortinho
Telefone: +351 277 434 115
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30-15h00 / 19h30-21h30;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 76; Parque de
estacionamento;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Casa simpática, com vista para a montanha, a apostar nos
sabores da gastronomia beirã, com destaque para os pratos de
caça. Serve cabrito e leitão assado sob encomenda. Algumas das
suas especialidades são a costeleta de cordeiro na brasa, o
coelho à Caçador e as farófias.

Murtosa
Restaurante da Pousada da Ria
Morada: Pousada da Ria - EN 327 - Bico do
Moranzel3870-301 Torreira
Telefone: +351 234 860 180 Fax: +351 234 838 333
E-mail: guest@pousadas.pt Website: http://www.pousada
s.pt/historic-hotels-portugal/en/pousadas/center-hotels/p
ousada-de-torreira-murtosa/ria-deaveiro/pages/home.aspx
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30-15h00 / 19h30-22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento;

Restaurante muito bem localizado, com uma vista soberba para
a ria de Aveiro. A ementa cuidada, propõe sugestões deliciosas
confeccionadas com esmero. Pode deliciar-se com uma
caldeirada de enguias com pimentos ou, se preferir carne, a
feijoada de leitão é uma boa opção. Os doces típicos da região,
nomeadamente os ovos moles, são uma óptima opção para a
sobremesa.

Nazaré

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

62/136

Mar Bravo
Morada: Praça Sousa Oliveira, 71 2450-159 Nazaré
Telefone: +351 262 569 160 Fax: +351 262 569 169
E-mail: info@marbravo.com Website:
http://www.marbravo.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 140; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

No Restaurante / Marisqueira Mar Bravo a cozinha atlântica servese com vista para a praia. Na sala de janelas rasgadas ou na
esplanada, uma excelente seleção de peixe, mariscos e carnes
convida a tomar o gosto à gastronomia local. As gambas al ajillo,
caldeirada de peixe ou marisco, massada de sargo e cataplanas
são algumas das especialidades.

Restaurante 7 Saias de Domingos António Bem
Chicharro
Morada: Largo Comandante Cândido dos Reis Bloco B
Lote 4 2450-149 Nazaré
Telefone: +351 262 552 165
E-mail: apartamentos7saias@gmail.com Website:
http://www.apartamentos7saias.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 11:00-16:00 / 19:00-23:00.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 60; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

No “ Restaurante 7 Saias” aprecie deliciosos e variados pratos
típicos da Nazaré, com destaque especial para o nosso peixe
fresco vindo directamente da Lota.
O restaurante situa-se na vila, junto ao Parque de
Estacionamento Municipal e encontra-se aberto todos os dias das
11h30 até ás 22h00, com lotação de 60 pessoas.

Nelas
Restaurante da Quinta do Castelo

Restaurante Hotel das Caldas de Felgueira

Morada: Quinta do Castelo - Vilar Seco 3520-225 Nelas

Morada: Grande Hotel das Caldas da Felgueira Avenida
António Marques 3525-201 Canas de Senhorim
Telefone: +351 232 941 740 / +351 96 980 01 95 / +351
91 723 31 11 Fax: +351 232 949 487
E-mail: hotel@grandehoteldafelgueira.pt Website:
http://www.grandehoteldafelgueira.pt

Telefone: +351 232 944 642 / +351 96 305 59 06 Fax:
+351 232 187 103
E-mail: quinta@quintacastelo.pt Website:
http://www.quintadocastelo.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 09h00-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 500; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Este espaço, decorado rusticamente, encontra-se bem
localizado, oferecendo uma bela vista sobre a Serra da Estrela.
Propõe uma ementa regional.

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30-14h30 / 19h30-21h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 100; Parque de estacionamento;

Este restaurante, pertencente ao Grande Hotel das Caldas de
Felgueira, apresenta uma decoração moderna e sugere pratos
regionais e algumas especialidades francesas. Ao sábado à noite
oferece jantares temáticos e degustação de vinhos.

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

63/136

Óbidos
Restaurante Club House
Morada: Bom Sucesso - Architecture Resort, Leisure
&amp; Golf Avenida do Hotel, 1 - Resort, Bom
Sucesso2510-662 Vau, Óbidos
Telefone: +351 262 965 311
E-mail: clubhouse@bomsucesso.net Website:
http://www.bomsucesso.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 07h30 - 23h00;
Outras Informações:
O restaurante e bar têm um incrível ambiente de arquitectura
contemporânea e diversas zonas exteriores de esplanada onde
poderá gozar a sua refeição acompanhada de uma vista
fantástica sobre a paisagem e o campo de golf.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 340; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

O restaurante e bar Clubhouse, fica no espectacular edifício da
Club House de Golfe do Bom Sucesso oferece um serviço de
confort food de inspiração na riquíssima gastronomia nacional
elaborada com a qualidade e frescura dos produtos da região.
Tem serviço de take-way com uma escolha muito variada e um
serviço especial para grupos.

Oliveira do Hospital
João Brandão do Hotel Rural Quinta da Geia
Morada: Largo do Terreiro do Fundo do Lugar 3400-214 Aldeia das Dez Oliveira do Hospital
Telefone: +351 238 670 010 / +351 91 417 49 38 / +351
96 919 41 66 Fax: +351 238 671 838
E-mail: info@quintadageia.com Website:
http://www.quintadageia.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 55; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Influências italianas, francesas e espanholas ajudaram o chef
Frenkel de Greeuw a recriar os tradicionais produtos da
gastronomia portuguesa e a transformá-los em pratos de
apresentação contemporânea. A bonita paisagem envolvente
ajudou certamente nas inspirações. A decoração é elegante e
acolhedora, convidando a uma bela refeição. É, pois, neste misto
de influências internacionais que surge a proposta mais
emblemática deste espaço: o bacalhau à conde, apresentado
com um belo gratinado de Mozzarela.
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Ovar
Marisqueira Esplanada da Ria

Vela Areínho

Morada: Praia do Areínho - Torrão do Lameiro 3880-001
Ovar
Telefone: +351 256 591 493 Fax: +351 256 592 955

Morada: EN 327, Praia de Areínho - Torrão do Lameiro
3880-001 Ovar
Telefone: +351 256 592 652

E-mail: esplanadadaria@gmail.com Website:
http://www.esplanadadaria.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 73; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 180; Parque de estacionamento;
Restaurante com uma agradável paisagem envolvente apresenta
sugestões regionais e nacionais. Situa-se na praia do mesmo
nome, próximo da margem da Ria de Aveiro, junto à estrada que
liga Ovar e São Jacinto.

Peniche
Faz as Pazes

Nau dos Corvos

Morada: Rua Nossa Senhora da Esperança, nº 68 - Lugar
da Estrada 2525-476 Atouguia da Baleia
Telefone: +351 96 232 97 62

Morada: Cabo Carvoeiro 2520-605 Peniche

E-mail: geral@faz-as-pazes.com Website: http://www.fazas-pazes.com
Horários e Reservas:
12h30-14h30 / 19h00-22h30 Encerra à segunda-feira (almoço);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 45; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Região de Peniche, localidade tranquila perto de Consolação,
bem conhecida pela qualidade das suas praias, sobretudo para
prática de desportos radicais, fica esta casinha de bem comer,
que se recomenda pela qualidade daquilo que oferece. Faz as
pazes (com o estômago) é um restaurante tradicional onde se
come bom peixe. Aqui privilegiam-se os produtos regionais
certificados. Para os apreciadores servem-se pratos de carne de
bovinos de origem açoriana, porco bísaro e frango do campo. O
espaço é acolhedor, tem um agradável jardim envolvente e uma
sala de jantar com lareira.

Tribeca

Telefone: +351 262 783 168 / +351 91 881 65 15 Fax:
+351 262 783 168
E-mail: restaurante@naudoscorvos.com Website:
http://www.naudoscorvos.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-15h00 / 19h30-22h30 Encerra à
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 64; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Situado sobre as escarpas do Cabo Carvoeiro, o Restaurante Nau
dos Corvos deve o seu nome a uma rocha com forma de nau e
que é frequentada normalmente por estas aves marinhas. Com
uma vista fantástica sobre o Oceano Atlântico, apresenta uma
cozinha gourmet, sugerindo pratos da gastronomia internacional,
sem no entanto esquecer as raízes tradicionais da região, com
destaque para os peixes e marisco.

Morada: Avenida da Serrana, 5 2525-802 Serra d' El-Rei
Telefone: +351 262 909 461
E-mail: reservas@tribeca-restaurante.com Website:
http://www.tribeca-restaurante.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-14h30 / 19h00-22h30 Encerra à
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 62; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
O Tribeca é um espaço com uma decoração inspirada nas
antigas cervejarias portuguesas e nas brasseries francesas
tradicionais. É um espaço descontraído, alegre e acolhedor onde
o décor, a música e a comida vão a par, visando criar um
ambiente de convívio e prazer que se pode e deve prolongar
para além da refeição. O mar, ali tão perto, encontra-se em
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destaque na ementa do Tribeca. Para além do peixe vindo
diretamente da lota, a ementa contém uma ampla variedade de
mariscos.

Pinhel
O Petisco
Morada: Rua Cândido dos Reis, 27 6400-334 Pinhel
Telefone: +351 271 412 790 Fax: +351 271 411 748
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 150; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;
A casa foi renovada e aumentada, estando agora habilitada a
receber uma razoável multidão. Os nacos de vitela na púcara, o
cabrito e a costeleta de novilho são os pratos de combate do
Petisco. No entanto - e apesar de estar longe do mar -, este
restaurante apresenta também uma boa oferta marinha: há
bacalhaus à lagareiro ou com natas, choquinhos grelhados e, de
terça a sexta, peixe fresco variado para assar ou grelhar. A
tijelada, o arroz doce e o leite-creme são boas opções a
anteceder o café. Lista de vinhos ecléctica, com destaque para
os produtos regionais.

Pombal
O Manjar do Marquês
Morada: Estrada Nacional 1 - Km 151 3100-336 Pombal
Telefone: +351 236 200 960 Fax: +351 236 218 818
E-mail: manjarmarques@mail.telepac.pt Website:
http://www.omanjardomarques.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-16h00 / 19h00-22h30 Encerra ao
domingo ao jantar;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 500; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Situado na saudosa Estrada Nacional 1, com mais de 20 anos de
casa. É restaurante, snack-bar e adega típica, podendo receber
mais de mil pessoas de uma vez, mas mantendo sempre a
mesma postura de qualidade gastronómica. Aqui a cozinha é
tradicional, havendo espaço para a apelidada cozinha de tacho.
Decoração rústica e acolhedora, lareira na sala e uma (quase)
latada criam o ambiente para deixar brilhar as especialidades:
raia frita, feijoada de chocos, ensopado de enguias e arroz de
carnes aldeão. Um serviço simpático e uma garrafeira
diversificada.
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Seia
Museu do Pão
Morada: Rua de Sant’Ana - Quinta Fonte do Marrão
6270-909 Seia
Telefone: +351 238 310 760 Fax: +351 274 600 169
E-mail: info@museudopao.pt Website:
http://www.museudopao.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 / 19h30-23h00 Encerra à
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 160; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;
O caminho é longo e sinuoso pela serra até chegar ao Museu do
Pão, mas vale a pena o passeio, pois é bom para abrir o apetite
para o vasto bufete que espera o mais comum dos visitantes.
Aqui, a ementa é fixa para cada dia da semana e a sala está
sempre cheia. As receitas contam a história da região e o
ingrediente principal é o pão, não ficasse este restaurante no
museu que lhe é dedicado. O bacalhau à Museu é uma das
especialidades deste espaço, que se afirma defensor das
tradições gastronómicas beirãs. Nas sobremesas, as escolhas
são variadas, do arroz doce às pêras bêbadas.

Sever do Vouga
Santiago
Morada: Poço Santiago - Pessegueiro do Vouga 3740-127
Pessegueiro do Vouga
Telefone: +351 234 551 125
E-mail: santiago.restaurante@gmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h00-14h00 Sábados e domingos:
12h30-15h00 / 19h00-22h30 Encerra quarta-feira ;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 120; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

A cinco minutos de Sever do Vouga, o Santiago tem uma vista
deslumbrante e direta sobre o rio Vouga. O restaurante tem duas
salas, uma delas para fumadores. Destacam-se os assados no
forno de lenha da casa e os filetes de polvo com migas, numa
ementa de forte inspiração regional.
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Sortelha
O Celta - Sortelha
Morada: Rua Dr. Victor Pereira de Neves 6320-536
Sortelha
Telefone: +351 271 388 291
E-mail: ocelta@sapo.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 08h00-22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 70; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

O Celta está aberto desde 1986, mas guarda todas as (boas)
tradições beirãs. O ambiente é informal e a decoração alusiva à
grande especialidade da casa: a caça. Comece por petiscar
queijinhos e enchidos colocados na mesa e prepare-se para um
verdadeiro banquete regional. Arroz de lebre, bife de javali ou de
veado, ensopado de borrego e perdiz estufada são alguns dos
pratos que dão fama à casa. Se preferir peixe, prove o bacalhau
à Celta. Para adoçar a boca, opte pelas propostas caseiras, como
o arroz doce ou o leite-creme.

Tomar
O Sabor da Pedra
Morada: Rua do Rio, 6 - Alverangel2300-152 São Pedro
de Tomar
Telefone: +351 249 371 750 / +351 91 822 74 32 Fax:
(+351) 249 371 750
E-mail: restaurante@osabordapedra.com Website:
http://www.osabordapedra.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Almoço: 11.00H - 15.30H; Jantar:
19.00H - 22.30H
Encerrado: Segunda-Feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 95; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

No Centro de Portugal, a 4 km da Barragem Castelo de Bode, o
espaço tem varanda panorâmica com vista para o rio, salas com
lareira, zona de reuniões, jardim de Verão. Acesso directo ao
lago. Ambiente de Natureza e acolhedor.
Gastronomia tradicional portuguesa, com destaque para as
carnes DOP certificadas (mirandesa, maronesa, porco preto).
Peixes do mar - garoupa, robalo, dourada na grelha; Peixes do
rio - sável frito e açorda de ovas, lúcio e achigã grelhados. Os
pratos da época também marcam a ementa - cabrito assado no
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forno, galo do campo, pato no forno, cozido à portuguesa.
A nossa garrafeira exibe uma seleção de grandes vinhos
portugueses. No Lounge Bar poderá degustar deliciosas bebidas
premmium, gins, portos vintage, licores...
Ao longo do ano, desenvolvemos festas particulares, encontros
empresariais, eventos temáticos com presença de música, entre
outras artes. Venha descobrir um lugar especial que apetece
todo o ano...

Tondela
Varanda do Criz
Morada: EN 230, Coelhoso

3465-122 Castelões

Telefone: +351 232 822 760
E-mail: varandadocriz@guia-restaurantes.net
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 08h00-22h30 Encerra ao sábado;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 140; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

É um restaurante amplo com vista panorâmica sobre o rio Criz e
serra do Caramulo. A ementa sugere pratos da cozinha regional
de confecção esmerada. Recomenda-se, entre outros, a
chanfana.

Torres Vedras
Grande Escolha
Morada: CampoReal - Rua do Campo 2565-770 Turcifal Torres Vedras
Telefone: +351 261 960 900 Fax: +351 261 960 999
Website: http://www.dolcecamporeal.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 19h00 - 22h30;
Outras Informações:
Carta de vinhos seleccionada aos melhores preços de
restauração.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 40; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante de inspiração Portuguesa. Os melhores sabores de
Norte a Sul de Portugal à sua mesa.
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Vila Nova da Barquinha
O Almourol
Morada: Rua Cais de Tancos, 2 2260-314 Tancos
Telefone: +351 249 720 100 Fax: +351 249 711 740
E-mail: geral@almourol.pt Website:
http://www.almourol.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-14h30 / 19h30-22h30 Encerra à
terça-feira e à quarta-feira;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 300; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

O Restaurante Almourol tem um ambiente confortável e familiar.
Tem uma sala de estar rusticamente decorada, onde poderá
tomar um aperitivo. A sala de refeições está decorada com
mobiliário de madeira e atoalhados onde se destaca o branco do
algodão. Possibilita uma excelente vista panorâmica, com o rio
Tejo como pano de fundo, através do grande vitral. Arroz de
tamboril, peixe grelhado, cabrito assado e a feijoada de
entrecosto são algumas das sugestões.

Viseu
Cervejaria Antártida

Clube de Caçadores

Morada: Palácio do Gelo ShoppingQuinta da Alagoa Piso
3, loja 3293500-606 Viseu
Telefone: +351 232 483 943

Morada: Muna - Lordosa 3510-001 Viseu

E-mail: antartida.palaciodogelo@visabeiraturismo.com
Website: http://www.antartida.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; domingo a quinta 12:00 - 23:00
sexta e sábado 12:00 - 24:00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 200; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Apostando numa presença internacional, a Cervejaria Antártida,
lançada em meados de 2005, inspirada nas expedições pelas
paisagens imaculadas do Pólo Sul, a alegria dos pinguins e a
audácia das grandes expedições, esta marca apresenta-se como
um conceito original e diferenciado no mundo das cervejarias
existentes em Portugal.
Conjugam-se menus predefinidos de fácil selecção com a cerveja
servida em copos de barro e grés, exclusivamente desenhados e
produzidos para manter a cerveja realmente fresca durante toda
a refeição. Experimente o Bife à Antártida, com o seu molho

Telefone: +351 232 450 401 Fax: +351 232 452 330
Website: http://www.restclubecacadores.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 10h00-15h00 / 19h00-22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Fica muito perto do aeródromo de Viseu, mas nem precisava
desta referência para chegar a um dos mais conhecidos
restaurantes da região. Também não é difícil perceber que este
é um local que presta homenagem aos caçadores e à caça,
visível nos muitos objetos alusivos que estão expostos nas três
salas do restaurante. Conversa e histórias à parte, a lista
oferece, para começar, alheira de caça com grelos salteados.
Nos principais, a tarte de perdiz rivaliza com o javali na púcara
de barro. Outras possibilidades regionais são o polvo à lagareiro
com migas e o cabrito no churrasco.

Grão Vasco
Morada: Hotel Grão Vasco Rua Gaspar Barreiros
3510-067 Viseu
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especial, o Entrecôte à Maître d’ Hotel, a Espetada de Polvo ou a
Massada de Tamboril. Naturalmente, o marisco fresquíssimo
ocupa um lugar de relevo e, entre a Sapateira Recheada, a
Lagostinha de Cuba e o Camarão Tigre, entre tantas outras
iguarias, a escolha será difícil. Se preferir uma refeição mais
rápida e frugal, a escolha de saladas ou omeletas também é
generosa.

Forno da Mimi & Rodízio Real
Morada: EN 2 - Vermum Campo3510-512 Viseu
Telefone: +351 232 452 555 Fax: +351 232 451 460
E-mail: fornodamimi@montebelohotels.com Website: htt
p://www.montebelohotels.com/restaurantform?pid=27&ci
d=27&id=0&lang=pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12:00-15:00 / 19:00-23:00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 195; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Um delicioso regresso aos sabores mais tradicionais é a proposta
feita pelo Forno da Mimi & Rodízio Real, que se apresenta como
um espaço totalmente virado para uma cozinha autêntica,
baseada no receituário regional, e cujas especialidades
assentam nos grelhados e nos assados em fornos a lenha. O
excelente aproveitamento do espaço, com o seu ambiente típico
e rústico onde sobressaem a pedra e a madeira e onde não falta
uma lareira, uma das marcas distintivas deste restaurante. Aqui,
são inúmeras as iguarias apresentadas, confeccionadas ao vivo
nos ancestrais fornos a lenha ou na tradicional grelha.
Enquanto espreita a ementa e se deixa envolver na conversa,
experimente o pão gratinado com Queijo da Serra e os enchidos
da Beira passados pela brasa. Depois, entre as escolhas
obrigatórias encontrará o bacalhau na broa, o polvo à
lagareiro, arroz de pato, posta de lombo na pedra ou cabrito no
forno, para além dos diversos grelhados no carvão ou assados
em forno de lenha. A acompanhar, os incontornáveis vinhos do
Dão, e para finalizar, a famosa e irrecusável doçaria da região.
A integração do restaurante Rodízio Real no espaço Forno da
Mimi vem juntar o conceito do tradicional rodízio à brasileira
com a consagrada gastronomia regional, oferecendo uma
escolha ainda mais alargada de sabores autênticos e
memoráveis.

Martelo
Morada: Rua da Liberdade, 26 - Falorca de Silgueiros
3500-537 Viseu
Telefone: +351 232 958 884 Fax: +351 232 778 111
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 250; Parque de estacionamento;

Telefone: +351 232 423 511 Fax: +351 232 426 444
E-mail: geral@hotelgraovasco.pt Website:
http://www.hotelgraovasco.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 19h00-22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 120; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Este espaço oferece um serviço profissional, uma ementa de
cozinha regional e uma lista de vinhos completa. Tem também
serviço para grandes eventos como casamentos e baptizados.

Montebelo Viseu
Morada: Urbanização Quinta do Bosque3510-020 Viseu
Telefone: +351 232 420 000 Fax: +351 232 415 400
E-mail: montebeloviseu@visabeiraturismo.com Website:
http://www.montebeloviseu.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Todos os dias 7:00-10:30h /
12:30-15:00h / 19:30-22:30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 250; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

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
& 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 & Spa possui ainda serviços
especializados na organização de eventos especiais, como
casamentos, baptizados, comunhões ou celebrações de datas
especiais.

Príncipe Perfeito
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Este espaço, localizado num antigo curral de gado, dispõe de
mesas e bancos corridos, uma ementa de qualidade e de uma
vasta garrafeira.

Muralha da Sé
Morada: Adro da Sé 3500-195 Viseu
Telefone: +351 232 437 777 Fax: +351 232 165 453
E-mail: geral@muralhadase.pt Website:
http://muralhadase.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30-14h30 / 19h30-22h30 Encerra
domingo para jantar e segunda;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 140; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Chega-se a esta casa antiga de granito atravessando o espaço
ladeado de plantas, que no Verão se enriquece com uma
agradável esplanada. Na cozinha executam-se receitas com
tradição. sâo imperdíveis os pratos como o polvo dourado com
migas, a grelhada à Muralha da Sé, a posta Arouquesa grelhada,
a morcela acompanhada de maçã bravo Esmolfe ou de abacaxi e
Vinho do Porto. Serve-se ainda um menu de degustação e, como
entrada irrecusável, a tábua de enchidos. Nos doces,
experimente-se o pudim de pão com leite creme queimado e o
tentador "Muralhinhas".

Quinta da Magarenha
Morada: Caçador, Nó 20 (A25)

3505-577 Viseu

Telefone: +351 232 479 106 Fax: +351 232 479 422
E-mail: quinta@magarenha.com Website:
http://www.magarenha.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 / 19h00-22h00 Encerra à
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 750; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Lá no alto, qual castelo imponente, o restaurante Quinta da
Magarenha, oferece mais do que belas vistas. Apesar da sua
grandiosidade (750 lugares sentados), aqui presta-se
homenagem à boa hospitalidade beirã. O edifício recente,
inaugurado em 1991, possui espaços amplos onde pode usufruir
de um ambiente gastronómico agradável e um serviço
atencioso. Da cozinha, o chefe José Carlos comanda uma ementa
cheia de sabores regionais. Sopas, peixes, carnes e sobremesas,
assim é repartida a oferta, com destaque para o Polvo Frito com
Arroz de Tomate e à Lagareiro, Rojões à Lavrador, Vitela na
Púcara e Vitela à Quinta. Leite-Creme e Doce da Avozinha
finalizam a condizer.

Restaurante Palácio dos Melos
Morada: Rua Chão Mestre, 4

3500-103 Viseu

Morada: Urb. da Misericórdia, Ranhados 3500-322 Viseu
Telefone: +351 232 469 200 Fax: +351 232 469 210
E-mail: hotelprincipeperfeito@visabeiraturismo.com
Website: http://www.hotelprincipeperfeito.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 70; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

No Restaurante Príncipe Perfeito, situado no Hotel Príncipe
Perfeito em Viseu, com uma esplanada que se debruça sobre os
jardins envolventes, poderá saborear o melhor da gastronomia
tradicional portuguesa, num ambiente elegante e tranquilo.
Aqui poderá escolher o serviço à la carte, aceitar as sugestões
do Chef ou solicitar um menu temático num jantar. Destacamos
o Bacalhau Lascado com Batata a Murro e Salteado de Couves e
Broa, um dos pratos mais procurados.
No restaurante, aberto para grupos mediante marcação prévia,
as suas refeições serão sempre um momento de requinte e
prazer, num almoço de negócios ou num evento especial.
O Bar, também com serviço de esplanada, é o ponto de encontro
ideal para desfrutar de momentos de convívio num ambiente
perfeito.
Para momentos verdadeiramente saborosos, o Restaurante e o
Bar do Hotel garantem a melhor qualidade e um serviço
dedicado. O Hotel Principe Perfeito possui ainda serviços
especializados na organização de eventos especiais, como
casamentos, baptizados, comunhões ou celebrações de datas
especiais.

Recta do Caçador
Morada: EN 16, Recta do Caçador - Rio de Loba 3500
Viseu
Telefone: +351 232 448 458 Fax: 232479007
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 650; Parque de
estacionamento;
Este restaurante, construído numa casa tradicional, oferece um
serviço eficiente e comida caseira de qualidade superior.

Retiro do Caçador
Morada: Avenida Visconde José Pereira, 67 - Fragosela
de Cima 3500-476 Viseu
Telefone: +351 232 478 611 Fax: +351 232 422 295
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
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Telefone: +351 232 439 290 Fax: +351 232 439 291
E-mail: palaciodosmelos@visabeiraturismo.com Website:
http://www.hotelpalaciodosmelos.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 650; Parque de
estacionamento;
Este restaurante, familiar e acolhedor, oferece uma ementa de
pratos típicos da região beirã, um serviço atencioso e uma boa
garrafeira.

O Restaurante Palácio dos Melos, situado no Hotel Palácio dos
Melos em pleno Centro Histórico na cidade de Viseu, ostenta a
arte gastronómica e o saber receber que definem todas as
unidades hoteleiras e de restauração da Visabeira Turismo. Para
momentos verdadeiramente saborosos, o Restaurante e o Bar do
Hotel, ambos dotados de esplanadas, garantem a melhor
qualidade e um serviço dedicado.
No restaurante, aberto para grupos mediante marcação prévia,
encontrará à sua disposição, uma ementa internacional,
sugestões regionais e uma selecção de vinhos de eleição. Peça
os Lombinhos de Dourada em Brandada de Bacalhau, o Lombo
de Vitela Recheado com Camarão e aromatizado com Molho do
Vinho do Porto ou Bacalhau Panado com Broa acompanhado de
Puré de Castanha, e eleja um dos indispensáveis vinhos do Dão
da Casa da Ínsua.
Num ambiente de requinte e com uma gastronomia de elevada
qualidade, oferecemos-lhe todo o primor de um verdadeiro
banquete.
O bar é o lugar ideal para uma boa conversa enquanto bebe um
cocktail ou chá. Com acesso ao topo da muralha, poderá
apreciar as românticas namoradeiras enquanto se deslumbra
com a maravilhosa paisagem envolvente sobre a zona histórica
da cidade. O Hotel Palácio dos Melos possui ainda serviços
especializados na organização de eventos especiais, como
casamentos, baptizados, comunhões ou celebrações de datas
especiais.

Vouzela
O Meu Menino
Morada: Avenida Sidónio Pais, 10

3670-254 Vouzela

Telefone: +351 232 771 335
E-mail: geral@omeumenino.com Website:
http://www.omeumenino.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 11h00-15h30 / 18h30-22h30 Encerra
ao sábado;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 150; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Este espaço, muito conceituado pela qualidade da cozinha, está
dividido em três salões (adega, restaurante e salão "reserve" e
uma agradável varanda. Um dos salões destina-se
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exclusivamente a grandes eventos. Este restaurante, fundado
em 1947, está situado no centro da Região de Lafões, ao lado da
Câmara Municipal de Vouzela.

Lisboa Região
Alcochete
Al Foz
Morada: Avenida Dom Manuel I 2890-001 Alcochete
Telefone: +351 212 340 668 / +351 914 493 394 Fax:
+351 212 341 190
E-mail: jose.costa@alfoz.pt Website: http://www.al-foz.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-15h30 / 19h30-22h30 Encerra ao
domingo (jantar) e segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante pertencente ao hotel com o mesmo nome, situado à
beira-rio, numa localização privilegiada e que oferece uma vista
magnífica para a outra margem e para as luzes de Lisboa. A
arquitetura do espaço é excelente, valorizando bastante a
localização, já que a sala de refeições é ampla, com a fachada
toda envidraçada virada para o rio. Existe também uma
esplanada mesmo em cima do rio onde também se poderá
jantar, se o estado do tempo permitir. Enquanto espera pela sua
mesa, tem mesmo ao lado um bar igualmente acolhedor e
confortável, com a mesma vista deslumbrante.

Almada
Amarra Ó Tejo

Moinho de Maré

Morada: Jardim do Castelo de Almada 2800-046 Almada

Morada: Rua Damião de Góis, 47 A 2810 - 050 Almada

Telefone: +351 21 273 06 21

Telefone: +351 21 259 61 89

Horários e Reservas:
12h15-15h00 / 19h45-22h30 Encerra ao domingo e à segundafeira (jantar);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Área reservada a não
fumadores; Área reservada a fumadores;
Restaurante de apresentação cuidada, estilo moderno e vistas
sublimes sobre o rio e Lisboa, o Amarra ó Tejo apresenta uma
ementa especialmente primorosa em pratos de peixe e doçaria.
Filetes de peixe-galo com açorda, polvo à lagareiro, ou a
especialidade da casa Garoupa Estaladiça, são algumas
sugestões que casam especialmente bem com as sobremesas
requintadas à base de chocolate, como o granizado de chocolate
branco ou o delicioso pastel de chocolate com molho de frutos
silvestres.
Para os apreciadores de carne, este local de pequenos (grandes)
prazeres não desilude. Sugere-se o Lombo ou o Bife Charolês
acompanhado de um bom vinho Arco de Pua (Ribatejo) ou

E-mail: alvaromartinsfernandes@hotmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00 - 15h00 / 19h00 - 23h00 Encerra
domingo à noite e segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 70; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Acessos:
Autocarro; Metro;
Restaurante com comida regional portuguesa, choco frito, cozido
à portuguesa, grão à alenteana, grelhados no carvão,
caldeiradas, pratos do alentejo, açordas, etc.
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Quinta de Alcube da região de Setúbal, arrematado no final com
um Canelloni de Mousse de chocolate.

Rodízio Giramar
Morada: Rua Vale Cavala S/N 2820-436 Charneca de
Caparica
Telefone: +351 21 297 53 28 / +351 91 057 52 01 Fax:
+351 212 977 662
E-mail: brasilgiramar@gmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h00 - 15h30 / 18h30 - 00h00;
Outras Informações:
O Restaurante “Rodízio Giramar” está situado na famosa rua das
praias (rua vale cavala/giramar) na Charneca de Caparica a
pouco mais de 150m das praia do Rei, sendo de fácil acesso.
É um espaço acolhedor e confortável tornando-o num local muito
agradável para desfrutar as suas refeições, fazendo com que
todos os que nos visitam se sintam em casa, num ambiente
familiar.
Poderá saborear os melhores pratos da gastronomia brasileira
em Rodízio, buffet e à “La Carte”, e agora também o rodízio de
pizzas doces e salgadas, não descurando a nossa vasta e rica
cozinha portuguesa, onde destacamos as nossas especialidades:
- cabrito assado;
- bacalhau assado na brasa
- arroz de pato
- arroz de polvo
Entre muitos outros pratos.
Temos sala para fumadores e parque infantil, funcionamos
através de serviço de buffet, rodízio de carnes e rodízio de
pizza. Somos um restaurante tipicamente brasileiro mas também
servimos portugueses.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 420; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

O Restaurante “Rodízio Giramar”, recentemente renovado tem
uma nova gerência empreendedora e dinâmica.
Tem ao seu dispor uma equipa de profissionais que primam pela
eficiência, simpatia e a melhor prestação.
Queremos mostrar o que de melhor tem a gastronomia
brasileira.
Os seus serões tornar-se-ão mais descontraídos e animados,
uma vez que há música ao vivo todos os dias ao jantar e fins-desemana e feriados também ao almoço.
Pretendemos partilhar os nossos serviços de excelência com
todos os nossos clientes, na expectativa de fazer do nosso
restaurante um espaço a visitar frequentemente, fazendo de
cada cliente um amigo.
Funcionamos através de serviço de buffet, rodízio de carnes e
rodízio de pizza, pratos à la carte, somos um restaurante
tipicamente brasileiro mas tambem servimos portugueses.
Venha desfrutar na nossa companhia!
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Cascais
Baía Grill
Morada: Av. Marginal

Be Chill - Restaurante & Bar
2754-509 Cascais

Telefone: +351 214 831 033 Fax: +351 214 831 095
E-mail: paulasantos@hotelbaia.com Website:
http://www.hotelbaia.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h00-15h00 / 19h00-23h00 ;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 63; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a fumadores;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
O nosso reputado Restaurante Baía Grill situado no centro de
Cascais na magnífica região da Costa do Estoril a 30 km de
Lisboa é o local ideal para apreciar a nossa gastronomia
desfrutando de uma esplendorosa vista sobre a Baía de Cascais.
Cataplana rica do mar à Baía, Entrecôte de novilho grelhado à
Baía e Bacalhau à moda do chefe.

Beira Mar - Cascais
Morada: Rua das Flores, 6

Morada: Avenida dos Plátanos, Nº 125 - A Loja D
2775-352 Parede-Portugal
Telefone: +351 21 609 97 61
E-mail: bechill@sapo.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 2ª feira a 5ªfeira, das 11h00 às 24h00
6ª feira e Sábado, das 11h00 às 2h00
Domingo, das 11h00 às 17h00;
Outras Informações:
Zona wi-fi gratuita, zona lounge, proximo de parque infantil e
bancos.
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

2750 - 348 Cascais

Telefone: +351 21 482 73 80 Fax: +351 21 482 73 89
E-mail: beira.mar@mail.telepac.pt Website:
http://www.beiramar-hoteleira.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-16h00 / 19h00-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 55; Parque de
estacionamento;
No centro de Cascais, servimos uma ementa excelente de
carnes, peixes e mariscos frescos, em ambiente acolhedor com
serviço esmerado.
Dispondo de duas salas, o ´Beira-Mar` é um restaurante familiar
tradicional com uma decoração bastante acolhedora,
privilegiando a utilização de azulejos antigos e madeira. Na
ementa, são pratos a mencionar: Filetes de Pescada com Arroz
de Berbigão, Medalhões de Cherne à Delícia, Robalo Dourado no
Forno, Costeletas de Vitela Grelhadas e Peito de Pato com Molho
Especial. Há Lampreia à Bordalesa ou Arroz de Lampreia (na
época).
Recentemente, o ´Beira-mar` foi distinguido com Prémios
importantes de Qualidade e Desempenho, nacionais e
internacionais:
-o ´International Star for Quality Award` (B.I.D.2001 e 2002);
-o ´Estatuto PME Excelência Turismo` (IAPMEI 2001 e 2002);
-o ´Prémio Municipal de Mérito Empresarial` (Câmara de Cascais
2001).
O site na Internet www.beiramar-hoteleira.pt é bastante
completo e elucidativo, com imagens do restaurante, sua
localização e descrição da ementa.
Aceitam-se todos os cartões de débito (Multibanco), os principais
cartões de crédito (Amex, MasterCard, Visa, Diners), Traveller e
Euro Cheques.

Restaurante situado na linda de cascais a 300m da praia, com
um excelente terraço com vista tanto para o jardim como para o
mar. Soalheiro no Verão, abrigado no Inverno. Com um ambiente
descontraído e inovador.
A junção das tapas de inspiração ibérica, com sabores do país
vizinho e de Portugal, com os espargos grelhados enrrolado em
presunto serrano, cogumelos ao alho ou ovos saloios com
linguiça são uma escolha imperdível para quem aprecia a arte
de petiscar.
À noite, o Bar Lounge tem variedade, se preferir uma caipirinha
de fruta exótica ou a sangria da casa de espumante com hortelã
e pepino, decerto tanto com uma como com outra escolha vai
ficar deliciado.

Furnas do Guincho
Morada: Estrada do Guincho - Cascais 2750-642 Cascais
Telefone: +351 21 486 92 43 / +351 21 486 99 20 Fax:
+351 21 486 90 70
E-mail: furnas.guincho@mail.telepac.pt Website:
http://www.furnasdoguincho.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h30-16h00 / 19h30-23h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 300; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Mar do Guincho
Morada: Estrada do Guincho 2750-642 Cascais

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

76/136

Telefone: +351 21 485 82 80 / +351 21 487 14 19 Fax:
+351 21 485 82 89
E-mail: info@mardoguincho.com Website:
http://www.mardoguincho.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 300; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Com o espetacular cenário do Guincho como pano de fundo, sob
a falésia, com janelas rasgadas sobre o oceano. Este restaurante
apresenta peixes e mariscos de alta qualidade provenientes de
viveiros próprios.

Prazeres da Carne
Morada: Estrada Nacional 274, Casa de São José da Guia
2750-001 Cascais
Telefone: +351 21 484 33 34
Website: http://www.prazeresdacarne.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-15h30 / 19h30-23h30 Encerra à
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 150; Parque de estacionamento;
De localização privilegiada, com vista para o mar e envolto pelos
jardins da antiga casa de Verão dos Condes de Alcáçovas, este
restaurante é especializado na confeção de carnes da América
do Sul, oferecendo uma ampla escolha gastronómica na área da
cozinha internacional.

Alvo de remodelações, este espaço possui três esplanadas com
vista para o mar, sendo uma delas coberta. Com uma vista
avassaladora que convida por si mesma a uma visita a este
restaurante. São servidos óptimos peixes e mariscos. Para os
dias mais chuvosos oferece duas simpáticas salas interiores. As
principais especialidades são o peixe da costa grelhado ou ao
sal, a feijoada de marisco, caldeirada na cataplana e a paella.

Porto de Santa Maria
Morada: Estrada do Guincho 2750-642 Cascais
Telefone: +351 21 487 94 50 / +351 91 444 44 82 Fax:
+351 21 487 94 58
E-mail: reservas@portosantamaria.com Website:
http://www.portosantamaria.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-15h30 / 19h30-22h30 Encerra à
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 144; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Somos um restaurante localizado em Cascais, um lugar especial,
onde pode desfrutar experiências gastronómicas inesquecíveis,
em ambiente acolhedor.
Temos como objetivo satisfazer as necessidades dos nossos
clientes com honestidade e profissionalismo, pretendemos a
cada instante um serviço de qualidade e um atendimento
profissional e personalizado. É neste aspeto que no dia-a-dia
concentramos os nossos esforços.
Visite-nos e delicie-se com o nosso Misto de Marisco ao Natural.

Sagres

Visconde da Luz
Morada: Jardim Visconde da Luz2750-416 Cascais
Telefone: +351 21 484 74 10 Fax: +351 21 486 85 08
E-mail: geral@viscondedaluz.pt Website:
http://www.viscondedaluz.pt

Morada: Rua das Flores 10-A 2750 Cascais
Telefone: +351 21 483 08 30 Fax: +351 21 483 53 41
E-mail: restaurantesagres@sapo.pt Website:
http://restaurantesagres.no.sapo.pt

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-16h30 / 19h00-24h00 Encerra à
terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 170; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra à quarta-feira.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 56; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Aberto desde 1976, este restaurante situa-se no meio de um
magnífico jardim. Apesar de não se encontrar num rochedo
virado para o mar, o peixe e o marisco fresco são os produtos
que dão fama casa. Apresenta um bom atendimento.
Restaurante com uma decoração clássica em tons de verde e

O Restaurante Sagres é famoso em Cascais pelos seus Mariscos
e Peixes sempre frescos - devido a proximidade da Lota de
Cascais - oferece-lhe o ambiente ideal para uma refeição festiva
ou para uma refeição mais tranquila e requintada.
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encarnado, e com as mesas separadas por biombos fixos, que
ajudam a criar um ambiente intimista. Dispõe de música
ambiente e mesas com privacidade. Excelente garrafeira.
Algumas especialidades são a Açorda de marisco, Amêijoas à
Bulhão Pato, Arroz de marisco, Arroz de Tamboril, Bacalhau à
Lagareiro e Peixe cozido.

Dispomos de uma sala acolhedora de 56 lugares com Ar
Condicionado, Música Ambiente e também, para os dias de mais
calor, uma excelente esplanada para que disfrute a sua refeição
na companhia do Sol, caraterístico desta região.

Costa de Caparica
Mar Puro
Morada: Rua Muralha da Praia, Apoio 25, Nova Praia Costa de Caparica
Telefone: +351 21 291 26 99
E-mail: marpuroclubedepraia@hotmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Verão - 09h30 - 02h00 Inverno - 10h00 - 23h00;
Outras Informações:
Num ambiente único e com vista privilegiada, convidamo-lo a
conhecer um mar de sabores, paladar puro.Saboreie as nossas
especialidades num jantar romântico ou simplesmente para um
almoço descontraído.
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Cozinha tradicional de influência mediterrânica. Bastante
variada, peixes, mariscos, carnes grelhadas, alguns
vegetarianos. Bem como comida ligeira, hambúrgueres, pizzas,
massas.

Ericeira
Esplanada das Furnas
Morada: Rua Capitão João Lopes - Ericeira 2655-295
Ericiera
Telefone: +351 261 864 670 / +351 96 811 91 76
E-mail: info@restaurantefurnasericeira.com Website:
http://www.restaurantefurnasericeira.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-16h00 / 19h00-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 200; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

O nome é denunciador do espaço, situado no rochedo onde
estão as furnas, tal como a gruta de mariscos está sobre o mar e
a sua esplanada proporciona vistas sobre a praia e o oceano
realmente magníficas. Decorado com elementos náuticos e com

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

78/136

uma estrutura em vidro que não deixa esconder o cenário de
mar, tem um ambiente simpático e descontraído, típico de uma
marisqueira. Na hora de escolher o pitéu, certamente que a
recomendação vai para o peixe e o marisco, a grelhar no carvão
ou ao sal, mas a cataplana também merece especial atenção.

Estoril
A Pastorinha

Cimas English Bar

Morada: Avenida Marginal, Praia de Carcavelos 2775
Carcavelos
Telefone: +351 21 457 18 92 Fax: +351 21 458 05 32

Morada: Avenida de Sabóia, 9 - Monte Estoril 2765-278
Estoril
Telefone: +351 21 468 04 13 / +351 21 468 12 54 Fax:
+351 21 468 12 54
E-mail: cimas@clix.pt Website: http://www.cimas.com.pt

E-mail: p.rosario@mail.telepac.pt Website:
http://www.apastorinha.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra à terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 150; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Após profundas remodelações, este restaurante fica situado
junto ao mar, dedicado aos pratos de peixes e o marisco. A vista
para o imenso azul conjuga-se na perfeição com a música
clássica escolhida para acompanhar as refeições. Já conta com
mais de 30 anos de existência, o restaurante foi instalado nos
antigos balneários de Carcavelos como resultado do desejo do
proprietário de abrir um restaurante junto ao mar. O nome "A
Pastorinha" vem de uma casa anterior, do mesmo proprietário,
situada no Monte Estoril. Ambiente é sempre calmo e seletivo,
decorado com plantas naturais. No verão, aproveite a esplanada
e beba um vinho ao som do mar.

Estoril Mandarim - Casino Estoril
Morada: Praça José Teodoro dos Santos - Casino Estoril
2765-237 Estoril
Telefone: +351 21 466 72 70 Fax: +351 21 468 96 00
E-mail: info.cestoril@estoril-sol.com Website:
http://www.casino-estoril.pt

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-16h00 / 19h30-23h00 Encerra
domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 90; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

O Restaurante Cimas é um restaurante tradicional, pertencendo
à Família Cimas desde 1952. Situado num antigo e charmoso
chalet do início do século, apresenta uma localização priveligiada
com uma bonita vista sobre a Baía de Cascais e Estoril.
A cozinha faz a delícia dos clientes, que poderão optar entre a
Cozinha verdadeiramente Portuguesa ou ainda por pratos
internacionais e requintados. as especialidades são os pratos de
Peixe (Cherne no forno com amêijoas; Gratinado de Lagosta) e a
Caça (Perdiz ao Madeira; Galinhola Flambé).
Apresenta uma rara colecção de vinhos tintos e brancos
portugueses, onde todas as regiões estão criteriosamente
representadas.

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h00 / 19h00-23h00 Encerra à
segunda-feira e terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 180; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

O Estoril mandarim é um luxuoso restaurante chinês, um dos
melhores da europa que oferece aos seus clientes os melhores
pratos tradicionais chineses. O estoril mandarim tem capacidade
para cerca de 180 pessoas e tem ainda 3 salas vip que lhe
permitem desfrutar de variados eventos desde casamentos,
reuniões familiares a jantares de negócios.
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Lisboa
A Arte da Comida

A Charcutaria Chiado

Morada: Rua dos Correeiros, 81 1100-167 Lisboa

Morada: Rua do Alecrim, 47-A 1200-014 Lisboa

Telefone: +351 21 347 97 08 Fax: +351 21 347 97 09

Telefone: +351 21 346 06 72 Fax: +351 21 395 11 80

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 40; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;

Restaurante requintado com um ambiente muito agradável, a
oferecer tentadores pratos da cozinha nacional.

A Commenda
Morada: Praça do Império - Centro Cultural de Belém
1499-003 Lisboa
Telefone: +351 21 364 85 61 Fax: +351 21 364 85 90
E-mail: cerger@cerger.com Website:
http://www.cerger.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-15h00 / 19h30-22h30 Encerra ao
domingo (jantar);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 66; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Situada num dos maiores patrimónios culturais de Lisboa, o CCB,
e tendo o Tejo como pano de fundo, A Commenda, Restaurante e
Esplanada, é um espaço único pela sua beleza, requinte,
versatilidade e dinamismo, com capacidade para se enquadrar
em diversos ambientes e atmosferas, desde almoços de
negócios aos jantares à luz da vela. Como é costume n’A
Commenda, e quando o bom tempo chega, a esplanada, cheia
de luz, fica à nossa disposição para almoçar ou jantar mais perto
do Tejo. A gastronomia que apresenta é de caráter mediterrânico
e inovador, privilegiando a cozinha e os produtos tradicionais
Portugueses, elaborada por forma a que todos os sentidos sejam
influenciados. Trata-se de um espaço onde o conforto e a
satisfação do cliente são objetivos prioritários.

Bufalo Grill
Morada: Rossio dos Olivais - Parque das Nações
1900-231 Lisboa
Telefone: +351 21 892 27 40 Fax: +351 21 892 27 49
E-mail: bufalogrill.expo@sapo.pt Website:
http://www.bufalogrill.com.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 250; Parque de

E-mail: reservas@acharcutaria.com Website:
http://www.acharcutaria.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-16h00 / 19h00-23h00 Encerra ao
domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Num espaço decorado com muito gosto, onde os materiais, a
iluminação, as mesas e os cadeirões de vime, se conjugam para
criar o ambiente certo. Praticando uma cozinha regional
extremamente bem confecionada, é um local privilegiado,
considerado um dos melhores restaurantes da capital.

Bruta Flor
Morada: Largo da Severa nº 7A/B 1100-588 Lisboa
Telefone: +351 210 966 099 - 915 498 119
E-mail: brutaflorcafe@gmail.com Website:
https://www.facebook.com/brutaflorcafe
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 4ª a 6ª feira: 15:00-00.00 h
sábado e domingo: 11:00-00:00 h;
Outras Informações:
A Cultura faz parte deste espaço, temos exposições, música ao
vivo todas as semanas e abertos à possibilidade de fazer mais
eventos.
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 23; Parque de estacionamento;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários; Metro;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada acessível: Total;
Circulação acessível no espaço interior: Parcial; Mesas
acessíveis; Acessibilidade a áreas/serviços: Instalações
sanitárias, Esplanada, Bar;

Situado no coração da Mouraria. A aposta deste novo conceito
único reúne o bom gosto e simplicidade na decoração com um
toque de charme, primado pela originalidade da oferta
gastronómica de sabores, com opções vegetarianas e vegan.
Todos os dias há o prato do dia entre as saladas especiais,
tibornas, petiscos variados e bolos caseiros.
Aos fins-de-semana temos pequeno almoços saudáveis e brunch.
Tudo isto poderá ser acompanhado por uma carta de bebidas
irresistível, como um sumo verde, golden milk e mazzagran e
uma vasta gama de chás, para um final de tarde recomendamos
vinhos naturais portugueses e cervejas artesanais. A ementa
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estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Cais da Ribeira
Morada: Cais do Sodré, Armazém 2-A 1200-450 Lisboa
Telefone: +351 21 342 36 11 Fax: +351 21 347 66 53
E-mail: caisdaribeira@sapo.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 75; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante simpático, adaptado a partir de um antigo armazém
de sal, com música ambiente e vista sobre o rio Tejo. O espaço,
todo decorado em madeira, funciona apenas ao jantar e na
ementa destacam-se os pratos de peixe e marisco. Excelente
garrafeira.

estará sempre a inovar com novos sabores, texturas e muito
mais…

Café In
Morada: Avenida da Brasília - Pavilhão Nascente
1300-598 Lisboa
Telefone: +351 21 362 62 48 Fax: +351 21 362 59 99
E-mail: cafein@cafein.pt Website: http://www.cafein.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 120; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Espaço que conjuga um restaurante e um bar com uma vista
fabulosa para o rio. A ementa é muito variada com destaque
para o peixe grelhado no carvão, realçando-se o facto de os
jantares serem acompanhados por piano.

CAN the CAN Lisboa
Morada: Terreiro do Paço, 82/83 1100-068 Lisboa
Telefone: +351 91 400 71 00

Cantina da Estrela
Morada: Hotel da Estrela - Rua Saraiva de Carvalho, 35
1250-242 Lisboa
Telefone: +351 21 190 01 00 Fax: +351 21 190 01 99
E-mail: info@hoteldaestrela.com Website:
http://www.hoteldaestrela.com
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 110; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Metro;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$$$ (>30€);

A Cantina da Estrela é um restaurante de bairro, com comida
genuína, feita a cada dia com ingredientes frescos que usamos
nos pratos criados pelo Chef Luís Casinhas e em receitas
desenterradas de baús de família. É uma "comfort food" de
inspiração Mediterrânica, que preparamos para si com muito
prazer.

Casa Mia
Morada: Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 101-A/B
1070-063 Lisboa
Telefone: +351 21 726 94 23 Fax: +351 21 727 55 96
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h00 / 19h00-22h30 Encerra ao
domingo;
Pagamentos:

E-mail: reservations@canthecanlisboa.com Website:
http://www.canthecanlisboa.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; sempre aberto das 9h às- 24h;
Outras Informações:
Fado e guitarra portuguêsa
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 200; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários; Metro;

Canned food goes gourmet, fado becomes habitué.
Conservas - sempre as houve em toda a parte. Mas há um
pequeno grupo delas (e que vale a pena conhecer) que mora ali,
para os lados do Terreiro do Paço, mais precisamente no
restaurante Can the Can Lisboa. Um espaço onde as conservas
portuguesas e produtos frescos se encontram todos os dias e
onde, pelas mãos do chef Akis Konstantinidis, se combinam num
novo conceito de gastronomia mediterrânea.
São vários os produtos portugueses que se põem à prova, como
por exemplo o típico vinho do Porto. E se gostar muito deles,
pode sempre levá-los consigo - temos um espaço de loja no
primeiro piso à sua disposição.
Além de tudo isto, acreditamos que se os olhos também comem,
certamente que os ouvidos ajudam a saborear. É por isso que
todos os dias pode acompanhar a refeição com Guitarra
Portuguesa na esplanada, e à noite com Fado à descrição.
Temos entre mãos o projecto FadoLab, onde o Fado de ontem
rejuvenesce alguns anos e se cruza com o Fado de agora, sem
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Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 56; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

grandes cerimónias nem regras de etiqueta.
Com tudo isto, resta-nos dizer que a porta está sempre aberta e
não precisa de pedir licença para entrar. Ficamos à sua espera.

Casa de Fados O Escondidinho
Morada: Travessa do Mercado, 52765-426 Monte Estoril
Telefone: +351 21 468 76 76

É mais uma boa opção para os muitos adeptos da gastronomia
italiana, mas também tem sugestões de carne e peixe para os
menos fãs das pizzas e das pastas. Não deixe de provar os
vinhos italianos.

Cervejaria Cinco Chaves
Morada: Rua do Salitre, 139-A 1250-198 Lisboa
Telefone: +351 21 314 45 19 Fax: +351 21 354 06 83
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 150; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

E-mail: escondidinho_2@hotmail.com Website:
http://www.escondidinho.net
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 10h00 - 02h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 90; Parque de
estacionamento; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Uma cervejaria com confeção tipicamente portuguesa. Ambiente
simples e acolhedor.

O Restaurante O Escondidinho ocupa o lugar outrora utilizado
como cocheira nacional do rei de Espanha, Afonso XIII, decorado
com azulejos centenários e reforçado com vigas de ferro da
antiga ponte S. Luis, construida pelo famoso arquiteto francês
Alexandre Gustave Eiffel. Apresenta aos seus clientes diversos
tipos de comida regional portuguesa, e todos os sábados elabora
fados com artistas conceituados.

Cervejaria Portugália - Centro Colombo

Cervejanário

Morada: Avenida Lusíada - Centro Comercial Colombo,
Loja 2084 1500-392 Lisboa
Telefone: +351 21 711 09 64 Fax: +351 21 716 58 99
E-mail: pc.colombo@portugalia.pt Website:
http://www.portugalia.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Não;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 180; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Começou por ser um espaço que vendia cerveja a avulso aos
clientes que aguardavam o abastecimento dos barris na Fábrica
da Cerveja na rua Almirante Reis, em Lisboa. Mais tarde
passaram a servir também mariscos e bifes e a fama destes
últimos foi tal que a partir de 1997 expandiram o conceito ao
resto da cidade e do país, contando atualmente com vários
restaurantes. À mesa ou ao balcão, bifes, bacalhau ou açorda de
camarão.

Cervejaria Real Fábrica
Morada: Rua da Escola Politécnica, 275-283 1250-101
Lisboa
Telefone: +351 21 385 20 90 Fax: +351 21 387 29 19
E-mail: geral@realfabrica.pt Website:

Morada: Passeio de Neptuno, Lote 3.00.01.I - Marina
Expo - P. Nações 1900-096 Lisboa
Telefone: +351 21 894 60 44 Fax: +351 21 894 60 45
E-mail: cervejanario@netcabo.pt Website:
http://www.cervejanario.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra ao domingo (jantar);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 80; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Espaço ideal para os apreciadores de cerveja pela enorme
variedade de marcas que aqui podem encontrar. Ambiente
sossegado junto à marina, num espaço onde são propostos
pratos nacionais e estrangeiros.

Cervejaria Portugália - Cais do Sodré
Morada: Rua Cintura do Porto de Lisboa, Armazém 63 Cais Sodré 1200-080 LISBOA
Telefone: +351 21 342 21 38
Website: http://www.portugalia.pt/
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h00-01h00;
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http://www.realfabrica.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Trata-se de um restaurante/cervejaria que possui uma esplanada
com capacidade para 100 lugares. Decorado num estilo
contemporâneo, com galeria de arte e espectáculo de sevilhanas
à terça e quinta-feiras.

Clara Jardim
Morada: Campo dos Mártires da Pátria, 49 1150-225
Lisboa
Telefone: +351 21 885 30 53 Fax: +351 21 885 20 82
E-mail: clararestaurant@mail.telepac.pt Website:
http://www.lisboa-clara.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-15h00 / 19h30-23h30 Encerra ao
sábado (almoço), domingo e feriados;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 130; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 125; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Começou por ser um espaço que vendia cerveja a avulso aos
clientes que aguardavam o abastecimento dos barris na Fábrica
da Cerveja na rua Almirante Reis, em Lisboa. Mais tarde
passaram a servir também mariscos e bifes e a fama destes
últimos foi tal que a partir de 1997 expandiram o conceito ao
resto da cidade e do país, contando atualmente com vários
restaurantes. À mesa ou ao balcão, bifes, bacalhau ou açorda de
camarão.

Cervejaria Portugália - Lisboa «Avenida Brasília»
Morada: Avenida da Brasília - Edifício Espelho de Água
1400-038 Lisboa
Telefone: +351 21 303 27 00 Fax: +351 21 303 27 02
E-mail: pc.belem@portugalia.pt Website:
http://www.portugalia.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Não;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 174; Parque de
estacionamento;

Localizado sobre o rio, este restaurante proporciona uma
maravilhosa perspetiva do Tejo. Cervejaria requintada com
enormes painéis de azulejos e porcelanas. Espaço famoso pela
cerveja de pressão e pela variedade de bifes.

Chimarrão - Lisboa «Parque das Nações»
Numa das colinas de Lisboa, o restaurante Clara Jardim encerra
um espaço de calma e requinte, com uma cozinha variada,
tradicional Portuguesa e Internacional, algumas vezes premiada.
Espaçosa sala, que se prolonga num aprazível jardim. Música de
piano ao jantar.
Oferecemos serviços de organização de eventos e catering e
possuimos ementas especiais para grupos.
Dispomos de sala de restaurante com capacidade para 130
pessoas e de uma sala privada para 16 pessoas.

Dois Arcos
Morada: Rua dos Douradores, 163 1100-205 Lisboa
Telefone: +351 21 887 96 89 Fax: +351 21 887 96 89
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerra ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 45; Parque de
estacionamento; Panorâmico;

Restaurante/snack-bar com ambiente acolhedor onde poderá
saborear petiscos variados.

Morada: Alamaeda dos Oceanos, Edifício Lisboa - Parque
das Nações 1900-096 Lisboa
Telefone: +351 21 895 22 22 Fax: +351 21 896 99 77
E-mail: expo@chimarrao.pt Website:
http://www.chimarrao.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

O nome Chimarrão tem origem num chá utilizado pelos Gaúchos
no Rio Grande do Sul. Possuí música ambiente brasileira.
Algumas das especialidades são Rodízio, Peú com Bacon,
Linguíça, Lombo de Porco, Presunto com Abacaxi, Costeleta de
boi, Entrecosto e Picanha e Búfalo.

Doca Peixe
Morada: Doca de Santo Amaro, Armazém 14 1350-353
Lisboa
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Ena Pai
Morada: Rua dos Correeiros, 180-182 1100-169 Lisboa
Telefone: +351 21 342 17 59
Horários e Reservas:
Reserva:: Não;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 70; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Serviço rápido e económico onde são servidos pratos da cozinha
portuguesa.

Estufa Real
Morada: Calçada do Galvão - Jardim Botânico da Ajuda
1400-171 Lisboa
Telefone: +351 21 361 94 00 Fax: +351 21 361 90 18
E-mail: geral@estufareal.mail.pt Website:
http://www.estufareal.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-16h30 Encerra ao sábado;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Em pleno Jardim Botânico da Ajuda, no meio de um verdadeiro
santuário de verde, encontramos este restaurante
extremamente agradável. A fachada envidraçada dá a sensação
de estarmos mesmo entre o arvoredo, além de podermos
usufruir da esplanada quando o tempo permite. Com um serviço
de alta qualidade, a cozinha baseia-se numa ementa criativa e
variada, recheada de pratos originais. Aos domingos e feriados, a
originalidade do "brunch" tem levado muitos notáveis a este
local, atraídos pela variedade de pratos leves e deliciosos.

Flor dos Arcos
Morada: Largo Chafariz de Dentro, 11/12 Alfama1100-139 Lisboa
Telefone: +351 21 886 73 55 Fax: +351 21 886 73 55
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 47; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Telefone: +351 21 397 35 65 Fax: +351 21 397 34 77
E-mail: info@docapeixe.com Website:
http://www.docapeixe.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-15h30 / 19h30-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Atravessando as Docas, lá ao fundo há um restaurante bonito,
bem decorado e com boa comida. O peixe, como se imagina pelo
nome, é fresquíssimo. Decoração simples mas com um toque de
requinte dentro do estilo das antigas Docas. O resto, as carnes,
são boas. E os doces, em especial o de chocolate, é memorável.
Um bom pretexto para ver o rio.

Eleven
Morada: Rua Marquês de Fronteira - Jardim Amália
Rodrigues1070 Lisboa
Telefone: +351 21 386 22 11 Fax: +351 21 386 22 14
E-mail: 11@restauranteleven.com Website:
http://www.restauranteleven.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30-15h00 / 19h30-23h00 Encerra
ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 130; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

O Eleven oferece a melhor vista de Lisboa e uma cozinha de
autor de inspiração mediterrânica, feita exclusivamente com os
produtos mais frescos disponíveis a cada dia. É uma cozinha de
carinho, elaborada, estética, que pretende proporcionar
experiências gastronómicas memoráveis. O restaurante é
liderado pelo Chefe Joachim Koerper (duas estrelas Michelin no
seu restaurante Girasol, em Alicante).

Escorial
Morada: Rua das Portas de Santo Antão, 47/49 1150-264
Lisboa
Telefone: +351 21 346 44 29 Fax: +351 21 346 37 58
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 90; Parque de
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Inhaca
Morada: Rua das Portas de Santo Antão, 10 1150-268
Lisboa
Telefone: +351 21 342 53 80
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerramento semanal: Não fecha;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 65; Parque de
estacionamento;

estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Espaço amplo com decoração moderna, à base de madeiras.
Atendimento simpático e ementa com diversas propostas a
abarcar a cozinha típica portuguesa, especialidades espanholas
e francesas e ainda pratos de autor. Boa lista de vinhos.

Feitoria Restaurante & Wine Bar
Local moderno com uma ementa bem recheada.

Morada: Doca do Bom Sucesso1400-038 Lisboa
Telefone: +351 210 400 208 Fax: +351 210 400 250

Kais
Morada: Rua da Cintura do Porto, Armazém 1 1200-109
Lisboa
Telefone: +351 21 393 29 30 Fax: +351 21 393 29 39
E-mail: joaquim.serra@grupo-k.pt Website:
http://www.kais-k.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-15h00 / 20h00-01h00 Encerra ao
domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 400; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;

Situado à beira-rio, mesmo em frente à Kapital, o espaço é tudo
aquilo que não podia mesmo deixar de ser: deslumbrante,
grandioso, cheio de glamour, com uma decoração sóbria, de
Maria José Salavisa, inspirada na tradição marítima do nosso país
e na arquitetura do século XIX. A cozinha é tradicional
portuguesa a cargo da Chef Mimi. Poderá degustar um foie-gras
delicioso entre as outras especialidades.

La Paparrucha

E-mail: restaurantefeitoria@altishotels.com Website:
http://restaurantefeitoria.com/
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto de segunda a sábado | Jantar
19h00 - 23h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60+25; Parque de
estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes; Lugares de estacionamento reservados; Percurso
acessível até à entrada: Total; Entrada acessível: Total; Área de
receção adaptada a pessoas com necessidades especiais;
Circulação acessível no espaço interior: Total; Mesas acessíveis;
Acessibilidade a áreas/serviços: Instalações sanitárias,
Esplanada, Bar; Competências de atendimento: Incapacidade
visual, Incapacidade motora, Incapacidade intelectual; Produtos
/serviços de apoio disponíveis: Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Feitoria Restaurant & Wine Bar

Morada: Rua Dom Pedro V, 18/20 1250-094 Lisboa
Telefone: +351 21 342 53 33 Fax: +351 21 425 31 09
E-mail: reservas@lapaparrucha.com Website: http://www
.lapaparrucha.com;http://www.facebook.com/lapaparruch
a
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h00 / 19h00-02h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 175; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

O Restaurante La Paparrucha foi o primeiro restaurante em
Lisboa dedicado exclusivamente à cozinha argentina. Situado
numa zona histórica, nele usufrui-se de uma vista soberba sobre
toda a cidade ao mesmo tempo que se desfruta de uma
belíssima refeição pautada pelos magníficos sabores das pampas
argentinas. Tudo numa atmosfera sofisticada e acolhedora. Os
pratos de carne argentina grelhada são os mais famosos.-

Distinguido com uma Estrela Michelin no Guia Espanha e
Portugal
O Feitoria Restaurante & Wine Bar é um exclusivo restaurante
gourmet de cozinha de autor, pelas mãos do Chefe João
Rodrigues onde o melhor da gastronomia portuguesa se abre à
descoberta das culinárias mais exóticas do Mundo, preservando
a autenticidade dos sabores tradicionais. A viagem começa no
ambiente de máxima sofisticação e conforto e completa-se na
seleção exaustiva dos melhores vinhos.
No Restaurante Feitoria encontrará uma carta repleta de pratos
criativos, menus degustação da autoria do Chefe João Rodrigues:
Terra, Tradição e Viagem.
O Restaurante Feitoria apresenta também um Wine Bar com
várias centenas de referências vinícolas nacionais e
internacionais, selecionadas criteriosamente.

Il Gattopardo «Hotel Dom Pedro»
Morada: Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 24 - 3º Hotel Dom Pedro 1070-109 Lisboa
Telefone: +351 21 389 66 22 Fax: +351 21 389 66 29
Website: http://www.dompedro.com
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Ladurée
Morada: Avenida da Liberdade N.º 180Tivoli Forum, loja
51250-146 Lisboa
Telefone: +351 213 145 399
E-mail: laduree@amorimluxury.com
Horários e Reservas:
Segunda a Sábado das 08h00 às 20h00. Encerra ao Domingo.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Acessos:
Autocarro; Metro;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes; Percurso acessível até à entrada: Total;
Entrada acessível: Total; Área de receção adaptada a pessoas
com necessidades especiais; Circulação acessível no espaço
interior: Total; Mesas acessíveis; Acessibilidade a áreas/serviços:
Instalações sanitárias, Esplanada, Bar; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade auditiva, Incapacidade intelectual;

O primeiro restaurante da Ladurée em Lisboa combina a
essência da marca e a era em que foi inspirada. Influenciado
pelos chateaux franceses do Século XVIII, o objetivo do projeto
foi o de criar um espaço elegante, feminino e aconchegante que
faz lembrar os salões de chá da corte Francesa. Com uma oferta
diversificada de doces e salgados, é possível tomar o pequenoalmoço, fazer brunch, almoçar, lanchar ou jantar. Ligado à loja
de senhora Fashion Clinc, o restaurante da Ladurée abre a porta
a uma experiência de compra multissensorial.

Lapa
Morada: Rua do Pau de Bandeira, 4 1249-021 Lisboa
Telefone: +351 21 394 94 34 Fax: +351 21 395 06 65
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-15h00 / 19h30-22h30;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$$$ (>30€);

Espaço luxuoso e requintado de um palacete do século XIX,
rodeado por um jardim tropical, poderá saborear uma cozinha
elaborada com pratos tradicionais da gastronomia portuguesa e
italiana. A decoração do espaço é sumptuosa e elegante, com
destaque para os belos tectos pintados, os candelabros de
Murano e um quadro de Carpaccio. Existe ainda um terraço,
especialmente convidativo no Verão. A carta respeita a
sazonalidade, estando em constante evolução. O serviço é
bastante competente e afável.

Marisqueira Roda do Leme
Morada: Passeio de Neptuno, Lote 3.04.01.M - Marina
Expo - P. Nações 1900-096 Lisboa
Telefone: +351 21 894 60 75 Fax: +351 21 894 60 75

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra ao sábado e ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;

Integrado no Hotel Dom Pedro, é um excelente restaurante
italiano, de ambiente sofisticado e acolhedor. A carta de vinhos
contempla referências italianas. Carpaccio de novilho e tamboril
com porcini são algumas das refeições sugeridas a degustar
neste luxuoso espaço. A carta de vinhos contempla referências
italianas.

João do Grão
Morada: Rua dos Correeiros, 222-226 1100-170 Lisboa
Telefone: +351 21 342 47 57
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Fundado por uma família galega e conhecido por ter o melhor
bacalhau com grão do país, o restaurante João do Grão já conta
com cerca de 200 anos de serviço. Ali poderá apreciar os
sabores da gastronomia lusa em duas agradáveis salas, em
plena baixa pombalina de Lisboa.

La Luna
Morada: Gare Marítima de Alcântara 1300-259 Lisboa
Telefone: +351 21 395 05 55 Fax: +351 21 395 05 41
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 55; Parque de
estacionamento;

La Rúcula
Morada: Rossio dos Olivais - Parque das Nações
1900-231 Lisboa
Telefone: +351 21 892 27 47 Fax: +351 21 892 27 49
Website: http://www.larucula.com.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 140; Parque de
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Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 10h00-24h00 Encerra à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 40; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

estacionamento; Panorâmico;

Espaço inaugurado em Março de 2003, com decoração rústica e
ambiente agradável. A sala envidraçada proporciona uma bonita
vista para o rio, enquanto saboreia encantadores pratos
italianos.

Lagosta Vermelha
Morada: Rua dos Correeiros, 153-155 1100-164 Lisboa
Telefone: +351 21 342 48 32

Situado em frente à Marina do Parque das Nações, dispõe de
uma grande oferta de pratos de peixe, nomeadamente peixe
fresco para grelhar.

O Batelão
Morada: Cais da Rocha 1350-352 Lisboa
Telefone: +351 21 395 73 37
E-mail: fragataalbuquerque@hotmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra ao domingo (jantar);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 110; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;

E-mail: castillofilipe@hotmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

Restaurante rústico com serviço competente, cujo cardápio é
dominado pelos pratos de peixe.

Marisqueira Popular
Morada: Rua dos Correeiros, 209 1100-165 Lisboa
Telefone: +351 21 342 11 62

Restaurante a servir somente pratos de peixe, que funciona em
duas embarcações, uma das quais faz a subida do rio.

O Churrasco
Morada: Rua das Portas de Santo Antão, 83/851150-266
Lisboa
Telefone: +351 21 342 30 59 Fax: +351 21 342 30 59
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 65; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante caraterizado pelos sabores nacionais. Restaurante
amplo e arejado. Decoração dos anos 60. Algumas das
especialidades são arroz de marisco, enguias, ensopado de
enguias, lampreia, peixe grelhado, bacalhau assado, bacalhau à
Tia Anica e arroz de tamboril, frango assado no espeto e
entrecosto de vaca na brasa.

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 09h00 -22h00 Encerra ao sábado;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 84; Parque de
estacionamento; Panorâmico;

Restaurante de cozinha regional com esplanada para os dias de
bom tempo.

Mestre Doce
Morada: Passeio Neptuno, Loja 11 - Marina Expo - Zona
Sul Parque das Nações 1900-193 Lisboa
Telefone: +351 21 894 60 43
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Panorâmico;

O Caniço
Morada: Rua Vieira Portuense, 30-32 1300-571 Lisboa

O Tachinho

Telefone: +351 21 363 05 93

Morada: Rua 4 da Infantaria, 6-E 1350-271 Lisboa
Telefone: +351 21 396 26 84 Fax: +351 21 396 26 84
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra ao domingo (jantar) e à segundafeira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
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Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 44; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Trata-se de um local de pequenas dimensões, onde os clientes
se dividem pela sala, cave e esplanada. É um espaço confortável
e com serviço simpático. A ementa é regional com pratos de lista
e sugestões do dia. Boa carta de vinhos.

Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 84; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

Casa com ambiente acolhedor, onde o peixe fresco vem
directamente das lotas de Sesimbra, Peniche e Setúbal.

O Rolhas
Morada: Rua Vieira Portuense, 42 1300-571 Lisboa
Telefone: +351 21 364 58 94 / +351 96 042 45 81
E-mail: rolhas@geocities.com

Os Tibetanos
Morada: Rua do Salitre, 117 1250-195 Lisboa
Telefone: +351 21 314 20 38 Fax: +351 21 352 40 76
Website: http://www.tibetanos.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h15-15h30 / 19h30-23h30 Encerra ao
domingo;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 78; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Se pretende saborear especialidades da cozinha vegetariana não
pode ignorar este espaço, verdadeiro templo de reflexão para o
espírito e para o corpo. A oferta é variada e saborosa. À parte do
arroz integral, sempre se pode optar pelas sopas e cremes, caril
de seitan, quorn ou os tradicionais momos. E para acompanhar
há sumos naturais, lassis de fruta e uma a vasta carta de vinhos.
O espaço foi totalmente renovado e o jardim exterior é
imperdível.

Pato Baton
Morada: Travessa dos Fiéis de Deus, 28 - Bairro Alto
1200-189 Lisboa
Telefone: +351 21 342 63 72
Horários e Reservas:
Reserva:: Não;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 47; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Páteo de Alfama
Morada: Rua de São Joao da Praça, 12 1100-520 Lisboa
Telefone: +351 21 882 21 74 Fax: +351 21 886 50 78
E-mail: booking2@mail.telepac.pt Website:
http://www.pateodealfama.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00 - 15h00 / 19h30 - 23h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra à quarta-feira (almoço) e quintafeira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 44; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Uma casa voltada para o rio, com uma bonita sala e uma
agradável esplanada. Destaca-se a relação qualidade/preço.

O Zeno
Morada: Doca de Santo Amaro, Armazém 15 1300-353
Lisboa
Telefone: +351 21 397 39 48 Fax: +351 21 397 39 51
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra ao domingo (almoço);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 120; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Papagaio da Serafina
Morada: Parque Recreativo do Alto da Serafina Monsanto 1070-257 Lisboa
Telefone: +351 21 774 28 88 Fax: +351 21 778 80 81
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 120; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

Local com agradável vista panorâmica, cercado de relva, lagos e
floresta, com instalações bonitas e confortáveis, a apresentar um
serviço cuidado. Ementa invulgar, de confeção segura.
Garrafeira completa.
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Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 250; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários; Metro;

Pizzaria Casanova
Morada: Cais da Pedra à Bica do Sapato, Armazém B Loja 7 1800-001 Lisboa
Telefone: +351 21 887 75 32 Fax: +351 21 346 75 58
Website: http://www.restaurantecasanostra.com

No mítico bairro de Alfama, podemos visitar esta casa de fados e
folclore situada num tradicional pátio da Lisboa antiga. Formado
pelo átrio do antigo palácio dos condes de Murça, edifício que
resistiu ao terramoto de 1755, está também encostado à
primeira muralha da cidade - a Cerca Velha, que constitui uma
das paredes do Páteo. É neste cenário histórico que se assistem
a espetáculos de fado e folclore, num cartaz de artistas
reconhecidos.

Restaurante 33
Morada: Rua Alexandre Herculano, 33-A 1250-008
Lisboa
Telefone: +351 21 354 60 79 Fax: +351 21 354 09 61
E-mail: nv.escritorio@netcabo.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-15h00 / 20h00-22h00 Encerra ao
domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

Situado no centro da cidade, perto do Marquês de Pombal, serve
especialidades da cozinha portuguesa e internacional.
Restaurante situado num edifício do século XIX. A decoração,
sóbria e requintada, onde o uso das madeiras lembra a anterior
vocação de gastronomia inglesa, convida a repastos demorados,
quase sempre de negócios. Destaquem-se na ementa o arroz de
pato ou o bacalhau à Santo Estevão e o tamboril com coentros,
regados por garrafeira variada e sólida. No Verão pode desfrutar
da esplêndida esplanada.

Restaurante Gardens
Morada: Rua Formosinho Sanchez, 79 - Quinta dos
Alcoutins1600-263 Lisboa
Telefone: +351 217 571 087
E-mail: geral@restaurantegardens.pt Website:
http://www.restaurantegardens.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Segunda-feira a sábado: 12:00-16:00 /
19:00-23:00
Domingos: 12:00-16:00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 150; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessos:
Autocarro;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes; Lugares de estacionamento reservados;
Entrada acessível: Total; Área de receção adaptada a pessoas
com necessidades especiais; Circulação acessível no espaço
interior: Total; Mesas acessíveis; Acessibilidade a áreas/serviços:
Buffet, Instalações sanitárias, Esplanada, Bar;

Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h30-01h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Situado em Santa Apolónia, o Casanova é um espaço inovador.
As mesas corridas de mármore fazem lembrar as antigas
cantinas italianas, os grandes espelhos ovais e o Tejo mesmo em
frente, tornam-no num espaço sofisticado e cosmopolita. Foi
inaugurado no dia 25 de Abril de 2000 em homenagem à
Revolução dos Cravos. A cozinha está à vista de todos, bem
como o ritual de confeccionar uma pizza. E já tem fama de ter as
melhores pizzas de Lisboa. O difícil é não voltar novamente.

República da Cerveja
Morada: Passeio das Tágides, Lote 2.26.01 - Parque das
Nações 1900-096 Lisboa
Telefone: +351 21 892 25 90 Fax: +351 21 892 25 99
E-mail: republica.cerveja@mail.telepac.pt Website:
http://www.grupodocadesanto.com.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 220; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

A originalidade deste restaurante começa no menu, em formato
de jornal. Lá dentro encontrará uma variedade enorme de
molhos para bifes e muitas marcas de cerveja para acompanhar
a refeição. Há imperiais para todos os gostos, até as mais
exclusivas que só são fabricadas para esta cervejaria. O
ambiente é muito descontraído. Ideal para ir com um grupo de
amigos. Decoração simples, construído em madeira e ardósia.
Possui dois andares.

Restaurante D´Bacalhau
Morada: Rua da Pimenta 45 - Parque das Nações
1990-254 Lisboa
Telefone: +351 21 894 12 96 Fax: +351 21 894 12 98
E-mail: henriquegaf@gmail.com Website:
http://www.restaurantebacalhau.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h00 - 17h00 / 19h00 - 23h00;
Pagamentos:
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Com uma localização privilegiada, em pleno Campo de Golfe do
Paço do Lumiar, o Restaurante Gardens apresenta uma vista
panorâmica magnífica, repleta de pequenas colinas verdejantes
entrecortadas pelo azul dos dois lagos presentes no local.
Aqui, vai deliciar-se com a origem e a frescura das matériasprimas tradicionais da gastronomia portuguesa, misturadas,
reinventadas e transformadas em pratos surpreendentes e
deliciosos. Do Mar temos o salmão, o bacalhau ou o lavagante.
Da Terra temos a vitela, o pato e tantas outras opções
combinadas com ingredientes improváveis como os espargos
verdes, o vinagrete com algas ou o linguini.

Restaurante Rossio
Morada: Rua 1º de Dezembro, 120 1200-360 Lisboa

Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 300; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários; Metro;

O mundo de restauração tem vindo a sofrer diversas
transformações. Estas mudanças têm sido especialmente
rápidas nesta última década, fazendo-nos acreditar que a
especialização e a focalização num determinado prato são os
melhores aliados da qualidade. Este novo espaço especializado
em bacalhau surgiu, portanto, motivado pela excelência do
nosso serviço e pela integridade dos nossos profissionais.

Telefone: +351 21 044 00 00
E-mail: reservations@altisavenidahotel.com
http://www.altishotels.com

Website:

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Pequeno-Almoço: 07h00-10h30
Almoço: 12h30-15h00 Jantar: 19h30-22h30 Bar: 11h00-01h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 126 (80+46); Parque
de estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não
fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários; Metro;

No último piso, o Restaurante e Bar Rossio oferece a vista mais
saborosa de Lisboa. Aberto todo o dia, das 7h00 à 1h00, pode
começar com um variado pequeno almoço; um almoço
executivo, um snack ligeiro, um jantar especial ou simplesmente
tomar uma bebida.
Nos dias mais quentes e soalheiros aproveite o fantástico terraço
com uma vista única para toda a Avenida da Liberdade. Este
espaço deslumbrante promete tornar-se o local de encontro de
quem quer sentir a verdadeira Alma de Lisboa.

Rota do Infante
Morada: Rua Vieira Portuense, 10-14

1300-571 Lisboa

Telefone: +351 21 364 67 87
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 110; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;

No D’Bacalhau encontrará um vasto leque de entradas e de
pratos principais de bacalhau, bem como, uma variedade de
peixe fresco escolhido por si.
Conheça este misto de modernidade das nossas instalações,
aliado à tradição deste nosso prato português desejado por todo
o mundo. www.restaurantebacalhau.com

Restaurante O Nobre Buffet
Morada: Avenida Dom João II, Loja 3008 - C. Comercial
Vasco da Gama 1900 - 094 LISBOA
Telefone: 218922290
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerramento semanal: Aberto durante
toda a semana;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 162; Parque de
estacionamento;

Restaurante York House
Morada: Rua das Janelas Verdes, 32 - 1º 1200-691 Lisboa
Telefone: +351 21 396 24 35
E-mail: reservations@yorkhouselisboa.com Website:
http://www.yorkhouselisboa.com/pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 40; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

Saldanha Mar
Uma casa tradicional que pratica cozinha caseira.

Senhor Peixe
Morada: Rua da Pimenta, 35 - Zona Ribeirinha Norte Parque das Nações 1900-096 Lisboa
Telefone: +351 21 895 58 92 Fax: +351 21 388 19 71

Morada: Rua Engenheiro Vieira da Silva, 2 1200-850
Lisboa
Telefone: +351 21 041 06 00 Fax: +351 21 357 92 44
E-mail: director@fontanaparkhotel.com
Horários e Reservas:
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E-mail: fernandocarlos@gmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra ao domingo (almoço) e à segundafeira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 94; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Casa com vista para o rio, especializada em peixe. O cliente tem
a possibilidade de assistir à confeção do prato que pediu. À sextafeira tem música ao vivo.

Solar do Duque
Morada: Rua do Duque, 67-69 1200-158 Lisboa
Telefone: +351 21 342 69 01
Website: http://www.solardoduque.com/
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 09h00-24h00 Encerra ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 40; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

Situado na calçada do Duque, o Restaurante Solar do Duque
apresenta um espaço simples e agradável, com um ambiente
informal, assumindo na íntegra a sua raiz lisboeta, com uma
cozinha tradicional portuguesa.

Reserva:: Necessária; 12h30-15h00 / 19h30-23h30 Encerra ao
domingo (jantar);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 58; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Integrado numa unidade de design na zona do Saldanha, não
foge à regra da casa e também ele vive sobre um conceito
estético diferenciador. Espaço minimalista, decorado em tons
claros, onde o branco predomina, oferece longas janelas para a
rua, criando uma iluminação brilhante, ofuscante e apaixonante.
Fazendo jus ao nome “mar”, o peixe fresco de captura selvagem
tem presença de destaque na ementa, sendo a grelha a carvão a
sua confeção mais atraente. Ao jantar há um menu de mercado
que muda diariamente, fruto da inspiração e criatividade do chef
Rui Matias.

Sete Mares
Morada: Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, 108-A
1070-067 Lisboa
Telefone: +351 21 727 23 85 Fax: +351 21 727 68 95
E-mail: setemares@sapo.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 170; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Speakeasy
Morada: Cais Rocha Conde de Óbidos - Armazém 115
1350-352 Lisboa
Telefone: +351 21 395 73 08 Fax: +351 21 396 42 57
E-mail: speakeasy@sapo.pt Website:
http://www.speakeasy-bar.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 20h00-24h00 Encerra ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 55; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

O ambiente convidativo e acolhedor aliado a uma programação
musical intensa e abrangendo diversos géneros, proporcionam
uma noite original. Ideal para usufruir de um jantar diferente. É
uma casa muito bonita, com uma decoração baseada na madeira
e as paredes cobertas de fotografias de músicos famosos que
por aqui passaram. A origem do nome Speakeasy está
relacionada com os "loucos anos 20", época da Lei Seca nos

Espaço simpático onde não falta um pequeno balcão com nove
bancos destinados aos que têm mais pressa, ou enquanto espera
por mesa. A cozinha é cuidada e, para além do marisco (sempre
fresco), reserva-nos algumas agradáveis surpresas. Se gosta de
leitão, este é um bom local para o degustar. É assado
diariamente às 12h30 e às 20h. Não deixe de provar o cabritinho
assado em forno de lenha e os pratos de caça na sua época.

Solar do Kadete
Morada: Rua do Cais do Sodré, 2 1200-450 Lisboa
Telefone: +351 21 342 72 55
Horários e Reservas:
Reserva:: Não;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 59; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;

Funciona como restaurante, cervejaria e snack-bar. Organizam
jantares de grupo com música.

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

91/136

Estados Unidos, em que se consumia álcool e música em sítios
clandestinos com um ambiente muito especial, que proliferaram
como cogumelos. A proibição fazia parte da mística desses
locais, dos quais só se podia falar muito baixo.

Stop do Bairro
Morada: Rua Tenente Ferreira Durão, 55-A 1350-311
Lisboa
Telefone: +351 21 388 88 56
Website: https://www.facebook.com/stopdobairro
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Desde a abertura, em meados dos anos 70, que se tornou não só
uma referência no Bairro de Campo de Ourique como estendeu a
mesma fama para o resto da capital. Esta casa, de ano para ano,
torna-se mais pequena, pois os 60 lugares muitas vezes são
escassos para quem procura uma boa refeição. Com decoração
rústica, centram-se as atenções na arte de bem receber, no
rigor, na confeção e na garrafeira cuidada. Quando chegar, deixese surpreender com as entradinhas, que diariamente se vão
alterando, e depois renda-se aos clássicos, como o coelho
recheado.

Terraço
Morada: Avenida da Liberdade, 185 Lisboa
Telefone: + 351 21 319 89 34
E-mail: reservas.terraco@tivolihotels.com Website:
http://www.tivolilisboa.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30 - 00h00 (almoço, snack e
jantar);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Metro;

De decoração contemporânea, no Restaurante Terraço pode
degustar apetitosos pratos da cozinha tradicional portuguesa
enquanto aprecia uma vista deslumbrante do último piso do
Tivoli Lisboa.
Aberto das 12h30 às 15h30 e das 19h30 às 23h00, este
restaurante é o local ideal para um fantástico almoço de
negócios ou jantares exclusivos. A carta de vinhos do
restaurante é da responsabilidade do reconhecido Aníbal
Coutinho.

Valle Flor

Status
Morada: Rua da Pimenta, 71-73 1900-254 Lisboa
Telefone: +351 21 895 19 66 Fax: +351 21 895 19 67
E-mail: status@status.com.pt Website:
http://www.status.com.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h00 / 19h30-23h30 Encerra à
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 140; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;

Restaurante italiano situado na concorrida Rua da Pimenta onde
se sucedem uma série restaurantes de diferentes tipos. Neste
caso conseguiu-se criar um espaço bonito, que convida a
permanecer e a percorrer com calma todo o itinerário da rota de
sabores que a cozinha italiana impõe, das surpreendentes
entradas às sobremesas que finalizam impecavelmente uma
refeição feita de verdadeiros atentados à dieta. A relação
qualidade/preço é excelente, as doses são bem servidas e o
serviço bastante atencioso e correcto. Nas bebidas há uma
especialidade que se aconselha: a sangria de champanhe.

Stravaganza
Morada: Rua do Grémio Lusitano, 20 - Bairro
Alto 1200-212 Lisboa
Telefone: +351 21 346 88 68
E-mail: stravaganza.lisboa@gmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h00 / 19h00-01h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 42; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante de cozinha italiana localizado no Bairro Alto, com
ambiente simpático e jovem. As propostas são muitas, com uma
grande variedade de massas. Vinhos italianos.

Tertúlia do Tejo
Morada: Doca de Santo Amaro, Pavilhão 4 - Armazém 243
1350-353 Lisboa
Telefone: +351 21 395 55 52 Fax: +351 21 395 55 96
E-mail: tertuliadotejo@netcabo.pt Website:
http://www.tertuliadotejo.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 120; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
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Morada: Rua Jau, 541300-314 Lisboa
Telefone: +351 21 361 56 00 Fax: +351 21 361 56 01
E-mail: restaurante.valle-flor@pestana.com Website:
http://www.pestana.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00 - 15h00 / 19h00 - 22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Instalado no Palácio Valle-Flor, transformado em 2001 num hotel
de luxo e charme numa zona recatada da cidade, o restaurante
propõe cozinha de raiz e inspiração portuguesa, da autoria do
chefe Aimé Barroyer.

Vela Latina
Morada: Avenida da Brasília - Doca do Bom Sucesso
1400-038 Lisboa
Telefone: +351 21 301 71 18 Fax: +351 21 301 93 11
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 08h30-24h00 Encerra ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 158; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Situada nas imediações da Torre de Belém, a Vela Latina é
bastante frequentada, sendo, por vezes, difícil encontrar uma
mesa vaga. Mesmo ao lado, tem os extensos relvados, o rio e a
Torre, bons motivos para um passeio, um jogo de bola com as
crianças ou a leitura descansada de um bom livro à sombra das
árvores. Serve refeições com um pezinho na cozinha tradicional
portuguesa e outro na gastronomia internacional.

Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

A Tertúlia do Tejo, Restaurante que privilegia a Comida
Tradicional Portuguesa, encontra-se situada na Doca de Santo
Amaro em Alcântara (mais vulgarmente conhecida por Docas),e
é um Restaurante de elevado nivel e assim procurado por
Amigos e Clientes com particular incidência no meio Empresarial,
Politico e Social.
Tirando partido da sua excecional localização junto ao Tejo,e
dispondo de vários espaços panorâmicos virados para a Marina e
para o Rio.

Varanda do Ritz
Morada: Restaurante do Hotel Ritz Four SeasonsRua
Rodrigo da Fonseca, 88-A 1099-039 Lisboa
Telefone: +351 21 388 20 20 Fax: +351 21 691 783
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 / 19h30-22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;

Zambeze Restaurante
Morada: Calçada Marquês de Tancos - Edifício EMEL Mercado Chão do Loureiro - São Cristovão 1100-340
Lisboa
Telefone: +351 218 877 056
E-mail: zambeze@visabeiraturismo.com Website:
http://www.zambezerestaurante.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 10:00 - 23:00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 260; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários; Metro;

Localizado no centro histórico de Lisboa, entre o Largo do Caldas
e o Castelo de S. Jorge, o Zambeze Restaurante oferece uma
vista soberba sobre a Baixa lisboeta e o Tejo. O Zambeze
Restaurante está instalado no último andar da antigo Mercado
Chão do Loureiro, edifício recuperado pela EMEL, transformado
num moderno Parque de Estacionamento Multifuncional que
disponibiliza 195 lugares de estacionamento. O Zambeze
Restaurante recupera a melhor tradição gastronómica beirã,
recriada na sua apresentação e com a fusão surpreendente de
sabores africanos.
A decoração ostenta diversos elementos emblemáticos da
cultura portuguesa, entre os quais peças de faiança Bordallo
Pinheiro, no interior, e, no exterior, dois painéis de azulejos da
autoria do artista plástico Paulo Ossião, sendo as refeições
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servidas em loiça Vista Alegre.
A oferta é completada por uma esplanada de 300 m2. A escolha
ideal para finais de tarde, valorizando o esplêndido
enquadramento, num registo cosmopolita, moderno e
descontraído.

Loures
Retiro do Raposo
Morada: Rua Vasco da Gama, 32 2670-633 Bucelas
Telefone: +351 21 969 41 09 Fax: +351 21 969 41 09
Website: http://www.retirodoraposo.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerramento semanal: Quartas-Feiras;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 180; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;

É em Bucelas, na autêntica região saloia, onde pode encontrar o
Restaurante “Retiro do Raposo”. A quinze minutos de viagem do
centro de Lisboa, a 30 de Cascais ou a 15 minutos de Vila Franca
de Xira, é em Bucelas que vai encontrar numa casa de traça
antiga, térrea, um ambiente calmo e tranquilo, onde se ouve o
cantar dos Pintassilgos, fora dos eixos viários. No “Retiro do
Raposo” poderá saborear pratos regionais, de temperos suaves,
resultantes de uma experiência acumulada de mais de cinco
décadas, ao serviço dos seus clientes, os quais dão razão de
existir a esta casa. Com uma boa relação preço/qualidade,
apresenta uma carta de vinhos variada, com um excelente vinho
branco da “Casta Arinto”, de Bucelas, peixes, carnes e
sobremesas soberbas.

Oeiras
Restaurante Claro

Restaurante Treinta y Tres

Morada: Avenida Marginal, Curva dos Pinheiros - Hotel
Sol Palmeiras 2780-749 Paço de Arcos
Telefone: +351 21 441 42 31 Fax: +351 214 468 399

Morada: Rua Encosta das Lagoas - Lagoas Park 2740-245
Porto Salvo - Oeiras
Telefone: +351 21 110 97 33

E-mail: restaurante@restauranteclaro.com Website:
http://www.restauranteclaro.com

E-mail: info@treintaytres.com.pt Website:
http://www.treintaytres.com.pt

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 07h30 às 23h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;

Espaço moderno e requintado, pertencente ao Hotel Sol
Palmeiras, a oferecer belas vistas para o rio e pratos originais da
cozinha nacional e internacional. Serviço atencioso e boa lista de
vinhos. Trancha de garoupa Riviera, filetes de linguado Cocagne
e chateaubriand com molho bearnês são algumas das
especialidades.

O nome "Treinta y Tres" invoca uma região do Uruguai, que
forma o habitat dos gaúchos, origem de carne bovina
mundialmente apreciada. No Treinta y Tres privilegia-se os
pratos de carne, cuja qualidade é excepcional. Entre as várias
formas de confecção, destacam-se os grelhados, que realçam o
sabor genuíno da carne. A garrafeira é composta por uma
diversidade de vinhos seleccionados entre os melhores
produtores de Portugal.
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Especialidades: Filetes de linguado la Cocagne; cataplana de
marisco; tornedó com molho de mostarda antiga; peito de pato
com molho de pimenta.

Rio's
Morada: Estrada Marginal, Praia da Torre 2780-267
Oeiras
Telefone: +351 21 441 13 24 Fax: +351 21 467 54 64

O conceito steak & wine, adoptado pelo Restaurante Treinta y
Tres, é a fusão dos conceitos steakhouse e wine bar. Localizado
no Centro Empresarial Lagoas Park, junto ao Lagoas Park Hotel,
é um espaço diferenciado e moderno. Com uma diversificada
garrafeira e uma carta exclusiva, o Restaurante Treynta y Tres
tem todos os dias uma sugestão rápida, delicadamente pensada
no timing empresarial local. A nossa esplanada, é
provalvelmente o melhor espaço para reuniões, "tiebreak" ou
cocktails.

E-mail: rios@bholding.com.pt Website:
http://www.bholding.com.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-16h00 / 19h00-02h00 Encerra ao
domingo (jantar);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 80; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;

Este é daqueles espaços que, primeiro, surpreende pela sua
magnífica vista para o mar e rio, depois, pela sua arquitetura e
decoração, e finalmente, e não menos importante, pela soberba
confeção executada pelo chef António Bóia. Ambiente sofisticado
e requintado, com uma varanda sobre um cenário de
magnificência, perfeito para uma bela refeição. A carta, com
influência na cozinha tradicional portuguesa, mas atualizada,
destaca-se em pratos como o crocante de queijo de cabra ou a
perna de cabrito em forno a lenha.

Palmela
Alcanena

Dona Isilda

Morada: Rua Venâncio da Costa Lima, 99 2950-701
Quinta do Anjo
Telefone: +351 21 287 01 50 Fax: +351 21 288 85 23

Morada: Rua da Serrinha - São Brás - Palmela

E-mail: restaurante.alcanena@gmail.com Website:
http://www.restaurantealcanena.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra à quarta-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 150; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

O restaurante é constituído por duas salas distintas: uma adega
com serviço de buffet, cujo preço é de 15,00 Euros por pessoa,
não incluindo as bebidas e o restaurante convencional com
serviço ´a la carte`. O preço inclui três entradas: queijo fresco,
manteiga de ovelha e torresmos do rissol, um prato de peixe ou
de carne, sobremesa ou queijo, bebidas, café e digestivo.

Telefone: +351 21 233 32 55
E-mail: restaurantedonaisilda@gmail.com Website:
http://www.restaurantedonaisilda.com
Horários e Reservas:
12h30-16h00 / 19h30-23h00 Encerra à terça-feira;
Outras Informações:
Esta unidade foi galardoada com a Chave Verde 2012
(www.green-key.org), um programa que reconhece as Boas
Práticas Ambientais nos empreendimentos turísticos a nível
internacional.
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante Buffet gastronomia tradicional portuguesa.
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Sesimbra
O Peralta

Restaurante Quinta do Peru Golf

Morada: Praia do Meco, Aldeia do Meco 2970-800
Sesimbra
Telefone: +351 21 268 36 96 Fax: +351 21 268 25 64

Morada: Quinta do Peru Golf & Country Club, Alameda da
Serra, 2, Quinta do Conde 2970 Sesimbra
Telefone: +351 21 213 43 25 Fax: +351 21 218 83 10

Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h30-02h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 200; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 60; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;

Situado entre Alfarim e a Praia do Meco. Referência na região
para petiscos diversos, peixe, marisco e caça. A primeira casa foi
esta do Meco mas há outra na vila de Sesimbra. O Peralta
oferece três salas distintas e uma carta longa, em que se
destacam os peixes frescos e os mariscos. Ideal para um almoço
sem pressas ou para um final de tarde pós-praia, encontra-se
aqui um rol de petiscos frios (saladas de ovas, búzios e polvo,
pitéu de mexilhão e casco de sapateira recheado) e outro
igualmente grande de quentes (gambas ao alho, concha de
marisco, choquinhos fritos e varias cataplanas de produtos do
mar).

Mudou-se de tachos e bagagem de Azeitão, que lhe tinha dado
nome, para a Quinta do Peru Golf & Country Club. Um
movimento calculado para um novo espaço, arejado, com vista
para as zonas verdes e um ambiente informal e requintado.
Recomendado pelo Guia Michelin 2005 e pelo guia francês Petit
Futé, este restaurante cujo o chefe é Karim Hammouche, tem à
disposição várias especialidades da cozinha portuguesa e uma
garrafeira dedicada aos vinhos da região. Na carta vai encontrar
lombo de robalo grelhado, bacalhau com azeite e broa e pernil
assado com pimenta verde.

Restaurante Ribamar
Morada: Avenida dos Náufragos, 29 - Edifício Roquete,
Loja D 2970-637 Sesimbra
Telefone: +351 21 223 48 53 Fax: +351 21 223 43 17
E-mail: ribamar.sesimbra@gmail.com Website:
http://restauranteribamar.pt/pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00 - 23h00;
Outras Informações:
Vinhos: Carta de Vinhos com mais de 300 referências Nacionais
e Estrangeiras. Garrafeira Climatizada. Aceita eventos e grandes
grupos. Esplanada de Verão e de Inverno com vista para o mar.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 160; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Sesimbra é um dos principais portos de pesca da Europa
Ocidental, de cujas águas, saem diariamente os melhores peixes
e mariscos da nossa costa. De tal, tem o Ribamar tirado partido,
notabilizando-se pelas distintas formas de confecção, não se
limitando aos fritos, cozidos e grelhados a que a cozinha
tradicional nos habituou. Degustar tais iguarias na bem
amesendada esplanada frente-mar, desfrutando da magnífica
panorâmica criada pelo movimento dos barcos na baía,
proporcionam ao visitante, inesquecíveis momentos de prazer.
Especialidades como o Peixe ao Sal, Sopa Rica de Peixes e
Mariscos, Prato Real de Mariscos.
Especialidades:
Sopas: Sopa Rica de Peixes e Mariscos.
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Salada: Salada de Lavagante.
Peixe: Rabo de Requeime em policromia de legumes, Lombo de
Abrótea ao vapor de algas e creme de ouriços.
Marisco: Prato Real de Mariscos, Tártaro de Gambas, ostras e
ovas de Oriço, Dueto de Vieira e Lavagante no seu suco.
Sobremesas: Trilogia de Maçã, Parfait de Laranja e GrandMarnier.

Sintra
Azenhas do Mar

Cozinha Velha - Palácio Nacional de Queluz

Morada: Piscinas das Azenhas do Mar 2705-000 Colares

Morada: Largo do Palácio Nacional de Queluz - Pousada
de D.Maria I 2745-191 Queluz
Telefone: +351 21 435 61 58 Fax: +351 21 435 61 89

Telefone: +351 21 928 07 39 Fax: +351 21 929 10 85
Website: http://www.azenhasdomar.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 110; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;

Local bastante acolhedor e moderno com ementa à base de
peixes e mariscos da nossa costa. Aqui, no restaurante das
Azenhas do Mar, junto à piscina, a uma azenha e ao mar, perdese o olhar na praia. Com a maré cheia, a água deve chegar aos
pilares da esplanada que está cá no alto. Por cima, fica a bonita
povoação das Azenhas do Mar, toda muito branquinha
construída sobre a rocha. Vê-se tudo isso daqui. Lá dentro ouvese música ambiente, a condizer com o meio. As cores
predominantemente claras refletem a luz. Metade do
revestimento das paredes fica a cargo das madeiras em tom cru
e os delicados estores de palha estão subidos para se ver as
vistas. Uma seleção de vinhos bem elaborada. A comida é tão
apreciada quanto a paisagem que daqui se avista.

E-mail: recepcao.dmaria@pousadas.pt Website:
http://www.pousadas.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-15h00 / 19h30-22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 140; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante inserido numa das dependências do Palácio
Nacional de Queluz. Outrora cozinha do Palácio, o Restaurante
Cozinha Velha ostenta uma decoração que relembra os cenários
reais do século XVIII, marcada pela presença da secular chaminé
e mesa de pedra no centro da sala. Linguado suado à Cozinha
Velha, truta á Moda de Sintra e peito de pato fumado sobre
agrião com vinagrete e manga são algumas das especialidades.

Curral dos Caprinos

D'Adraga

Morada: Rua 28 de Setembro, 13 - Cabriz 2710-125
Sintra
Telefone: +351 21 923 31 13 Fax: +351 21 923 55 83

Telefone: +351 21 928 00 28

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 250; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante instalado num antigo curral, decorado com
mobiliário rústico e adornos agrícolas. Atendimento simpático e
serviço competente. Comida regional apaladada, servida em
doses fartas. Boa lista de vinhos.

Midori
Morada: Estrada da Lagoa Azul - Linhó2714-511 Sintra
Telefone: +351 219 149 011

Morada: Praia da Adraga - Almoçageme 2705-063 Colares

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Muitas marés e alguns marinheiros já passaram por esta praia e
são, talvez, as melhores testemunhas da qualidade da cozinha
que se pratica há já várias gerações. As largas vidraças tornam o
lugar convidativo. A ajudar, uma boa carta de vinhos. Aqui pode
e deve degustar sem pressas um belo peixe da costa grelhado
ou, por encomenda, mergulhado em perfumada caldeirada. Mas
antes prove o saboroso marisco, bem representado na ementa.
Amêijoa, camarão e mexilhão estão entre as espécies que
chegam diariamente e, na época, nunca faltam os tão
apreciados percebes.

E-mail: rc.lisrz.restaurant.ambassador@penhalonga.com
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Website: http://penhalonga.com/pt/gastronomia/midori/
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto para jantar das 19h30 às 23h00.
Encerrado para jantar aos Domingos e Segundas-Feiras.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 18; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes; Acessibilidade a áreas/serviços:
Instalações sanitárias;

No Midori, encontra a ligação entre o Japão e Portugal, numa
viagem de volta às origens, onde Portugal teve uma importante
influência na gastronomia Japonesa. Um conceito de comida
Japonesa com sabores tradicionais e genuínos com influências
actuais, onde o mais importante é a qualidade e origem dos
ingredientes.
Recentemente galardoado com a primeira Estrela Michelin, o
Midori oferece uma extensa lista de vinhos & sake, uma cozinha
ao vivo num ambiente sofisticado e intimista com 18 lugares,
deixando os nossos clientes deslumbrados com a magnifica vista
da Serra de Sintra.

Neptuno
Morada: Rua Pedro Álvares Cabral - Praia das Maçãs
2705-300 Colares
Telefone: +351 21 929 12 22 Fax: +351 21 928 80 58
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra à terça-feira (jantar) e à quartafeira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 120; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Situado na Praia das Maçãs, mesmo à beira-mar, apresenta
como aposta forte o peixe sempre fresco, que pode ser
saboreado na ampla e solarenga esplanada.

O Búzio
Morada: Avenida Eugénio Levy, 56 - Praia das Maçãs
2705-304 Colares
Telefone: +351 21 929 21 72 Fax: +351 21 929 21 72
Website: http://www.buzio.pt

Nortada
Morada: Avenida Alfredo Coelho, 8 - Praia Grande
2705-329 Colares
Telefone: +351 21 929 15 16 Fax: +351 21 928 23 44
Website: http://www.restaurantenortada.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerramento semanal: 4ª Feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 140; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-23h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 180; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante com especialidades de peixe e marisco,
fresquíssimos, com viveiros próprios.

Penha Longa Mercatto
Morada: Estrada da Lagoa Azul - Linhó2714-511 Sintra
Telefone: +31 21 924 90 11 Fax: +351 21 924 90 07

A esplanada deste restaurante é voltada para o mar - tal como a
sua própria cozinha, onde se destacam, naturalmente, os peixes
e os mariscos.

E-mail: rc.lisrz.restaurant.ambassador@penhalonga.com
Website: http://penhalonga.com/pt/gastronomia/penhalonga-mercatto/

O Crôa

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto para jantar das 19h00 às 22h30.
Encerrado para jantar às Quintas e Sexta-Feiras.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes; Acessibilidade a áreas/serviços: Instalações
sanitárias, Esplanada;

Morada: Avenida Alfredo Coelho - Praia Grande 2705-329
Colares
Telefone: +351 21 929 20 66 Fax: +351 21 929 20 66
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h00-22h00 Encerra à quinta-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 98; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Quando desenharam o menu do Penha Longa Mercatto, os
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A cozinha tradicional portuguesa, com destaque para os pratos
de peixe, num espaço rústico e agradável, com esplanada e
vistas para o mar.

Refúgio da Roca
Morada: Estrada do Cabo da Roca - Azóia 2705-001
Colares
Telefone: +351 219 290 898 Fax: +351 219 291 752

Chefs procuraram reinterpretar a cozinha italiana tradicional.
Focam-se em ingredientes frescos, que trazem novos sabores
aos pratos clássicos encontrados nas 20 regiões de Itália.
Tem carpaccio, caprese, burrata, minestroni, mozzarella de
bufala, prosciutto de Parma, focaccia, gnochi, pastas, risotto,
pizzas, pannacotta, tiramisú… Mais italiano é impossível.

Restaurante Ribeirinha de Colares

E-mail: rrroca@sapo.pt

Morada: Avenida dos Bombeiros Voluntários, 71 R/C
2705-180 Colares
Telefone: +351 21 928 21 75

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-15h00 / 19h30-22h30 Encerra à
terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 140; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerramento semanal: SegundasFeiras;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 40; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Com mais de 80 lugares disponíveis, distribuídos por duas salas
com lareira, este restaurante centra a sua atividade no que o
mar dá. Assim, a saborosa sopa de mariscos ou as amêijoas à
casa antecedem os grelhados de peixe – o robalo, o sargo, o
linguado e a dourada. Quem preferir outros sabores tem sempre
uma excelente alternativa nas carnes espetadas em pau de
loureiro. A tarte de maçã, as farófias e a tarte de queijada de
Sintra darão outro gosto ao café. Carta de vinhos
exclusivamente nacional, com representação das várias regiões
vinícolas.

Taverna
Morada: Escadinhas do Teixeira, 3 2710-622 Sintra
Telefone: +351 21 923 35 87 Fax: +351 21 923 35 87
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 175; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Taverna dos Trovadores
Morada: Praça Dom Fernando II, 18 - São Pedro de
Penaferrim 2710-622 Sintra
Telefone: +351 21 923 35 48 Fax: +351 21 923 35 48
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 2º Feira a sábado: 12:00 / 02:00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante rústico todo em pedra com três salas diferentes e
uma aprazível esplanada. Apresenta uma variada lista de pratos
regionais.

Restaurante rústico todo em pedra com três salas diferentes e
uma aprazível esplanada. Apresenta uma variada lista de pratos
regionais.

Madeira
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Funchal
Armada

Casa da Quinta

Morada: Rua Carvalho Araújo 9000-022 Funchal

Morada: Rua da Casa Branca, 5/7 9000-008 Funchal

Telefone: +351 291 213 500 Fax: +351 291 213 530

Telefone: +351 291 700 770 Fax: +351 291 765 033

E-mail: reservations@savoyresort.com Website:
http://www.savoyresort.com

E-mail: estalagem@quintacasabranca.pt Website:
http://www.quintacasabranca.pt

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 90; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 50; Parque de estacionamento;
Acessos:
Autocarro;

Está aberto apenas para o jantar e dispõe de uma Show Kitchen
que funciona ocasionalmente.

Casa Velha

Restaurante principal da Estalagem Quinta da Casa Branca.

Morada: Rua Imperatriz D. Amélia, 69 9000-018 Funchal
Telefone: +351 291 205 600 Fax: +351 291 224 604

Casa Madeirense

Website: http://www.casavelharestaurant.com

Morada: Estrada Monumental, 153 9000-098 Funchal
Telefone: +351 291 766 700 Fax: +351 291 761 016
E-mail: restaurante@casamadeirense-funchal.com
Website: http://www.casamadeirense-funchal.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h30 / 18h00-22h30;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento;

Restaurante tipicamente tradicional com ambiente familiar,
requintado e acolhedor.

Casa Velha do Palheiro
Morada: Rua da Estalagem, 23 9060-415 Funchal
Telefone: +351 291 790 350 Fax: +351 291 794 925
E-mail: info@casa-velha.com Website: http://www.casavelha.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 70; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h00 / 19h00-23h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 72; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante rústico e acolhedor, localizado numa casa estilo
colonial, a servir pratos da cozinha tradicional portuguesa há
mais de 25 anos.

Chalet Vicente
Morada: Estrada Monumental, 238 9000-100 Funchal
Telefone: +351 291 765 818 / +351 96 967 61 23
E-mail: chaletvicente@sapo.pt Website:
http://www.chaletvicente.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-24h00;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);

Churrascaria A Montanha
Morada: Estrada do Conde Carvalhal, 321 9050-301
Funchal
Telefone: +351 291 793 182 Fax: +351 291 793 777
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Panorâmico;

Numa charmosa moradia do final do sécula XIX com alpendres,
decoração e mobiliário a condizer, serve um buffet ao almoço,
nos dias de semana. Além da sala principal, tem uma segunda
sala no primeiro piso e uma enorme esplanada. Para quem gosta
dos petiscos locais, há uma sala rústica com paredes de pedra e
mesas e bancos corridos em madeira. Também no piso térreo,
das 5h00 às 18h00 funiona como casa de chá.
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Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Clube Naval
Morada: Rua Quinta Calaça, 28 9004-533 Funchal

Restaurante com o melhor da cozinha madeirense e seleção
variada de pratos regionais. As especialidades são a espetada, o
filet espada e o milho regional.

Doca do Cavacas
Morada: Rua Ponta da Cruz Piornais 9000-103 Funchal
Telefone: +351 291 762 057
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 55; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);

Telefone: +351 291 771 139
E-mail: rest-clubenaval@netmadeira.com
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Área reservada a não
fumadores; Área reservada a fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);

Gastronomia tradicional portuguesa e “nouvelle cuisine”, quer
para um almoço a desfrutar uma soberba vista sobre o mar, quer
para um jantar tranquilo saboreado à volta de uma mesa.

Fora d'Horas
Restaurante à beira-mar decorado com motivos maritimos, que
praticamente só serve peixe.

Morada: Hotel Dorisol Buganvília - Rua da Casa Branca
9000-309 Funchal
Telefone: +351 291 766 992 Fax: +351 291 764 192

Fora d'Água

E-mail: foradagua@mail.pt

Morada: Promenade do Lido 9000-100 Funchal
Telefone: +351 291 762 992 Fax: +351 291 764 192
E-mail: foradagua@mail.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 72; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Excelente vista, sala e esplanada muito agradáveis. Cozinha de
autor que apresenta pratos de elaboração sofisticada e apurada
ciência de sabores.

Excelente vista, sala e esplanada muito agradáveis.Cozinha de
autor que apresenta pratos de elaboração sofisticada e apurada
ciência de sabores.

Ghandi
Morada: Dorisol Buganvilia Hotel - Rua da Casa Branca
9004-535 Funchal
Telefone: +351 291 706 615 Fax: +351 291 776 887
E-mail: info@dorisol.pt Website: http://www.dorisol.pt

Il Gallo d'Oro
Morada: The Cliff Bay - Estrada Monumental, 147
9004-532 Funchal
Telefone: +351 291 707 700 Fax: +351 291 762 525
E-mail: ilgallodoro@portobay.pt Website:
http://www.portobay.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Cozinha contemporânea.

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Panorâmico; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 35; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Restaurante Indiano

Inn & Art Restaurante Galeria
Morada: Rua Robert Baden Powell, 61-62 9125-036
Caniço
Telefone: +351 291 938 200 Fax: +351 291 938 219
E-mail: infos@innart.com Website: http://www.innart.com
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Mama Mia
Morada: Dorisol Buganvilia Hotel - Rua da Casa Branca
9004-535 Funchal
Telefone: +351 291 706 615 Fax: +351 291 776 887
E-mail: info@dorisol.pt Website: http://www.dorisol.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 28; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Restaurante Italiano.

O Caramujo
Morada: Sítio das Feiteiras de Baixo 9240-206 São
Vicente
Telefone: +351 291 840 160 Fax: +351 291 229 558
E-mail: caramujo@estalagemdovale.com Website:
http://www.estalagemdovale.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

O restaurante Caramujo tem este nome devido à serra que
ladeia a Estalagem do Vale. O restaurante possui duas salas
onde poderá fascinar-se com os aromas e sabores de um
ambiente calmo e tranquilizador.

Quinta da Bela Vista
Morada: Estalagem Quinta da Bela Vista - Caminho do
Avista Navios, 4 9000-129 Funchal
Telefone: +351 291 706 400 Fax: +351 291 706 401
E-mail: info@belavistamadeira.com Website:
http://www.belavistamadeira.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 40; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 60; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessos:
Autocarro;

Estilo Mediterraneo e serviço de à-la-carte com conceito
gastronómico de fusão e terraço oceânico onde o jantar traduzse por momentos inesquecíveis.

O Barqueiro
Morada: Rua Ponta da Cruz - Centro Comercial
Centromar, loja 21 9000-101 Funchal
Telefone: +351 291 765 226 Fax: +351 291 765 226
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Panorâmico; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);

O marisco é o rei incontestado neste restaurante de serviço
competente e profissional.

Paladar
Morada: Rua Est. Unidos da América, 32 9000-090
Funchal
Telefone: +351 291 766 110 Fax: +351 291 766 114
E-mail: info@madeira-panoramico.com Website:
http://www.madeira-panoramico.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 70; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Integrado no Madeira Panorâmico Hotel, este restaurante
oferece uma vista sublime sobre a cidade do Funchal.

Quinta Mirabela
Morada: Caminho do Monte, 105-107 9050-288 Funchal
Telefone: +351 291 780 210 Fax: +351 291 780 219
E-mail: quintamirabela@netmadeira.com Website:
http://www.quinta-mirabela.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 90; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
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Restaurante clássico com ambiente requintado e distinto.

Riso - Risottoria del Mundo
Morada: Rua de Santa Maria, 274 9060-291 Funchal
Telefone: +351 291 280 360
E-mail: reservas@riso-fx.com Website: http://www.risofx.com
Horários e Reservas:
10h00-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 50; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;

Projeto de cozinha que roda à volta do arroz.

Xôpana
Morada: Choupana Hills Resort - Travessa do Largo da
Choupana 9060-348 Funchal
Telefone: +351 291 206 020 Fax: +351 291 206 021
E-mail: info@choupanahills.com Website:
http://www.choupanahills.com

deficientes;

Um seleto restaurante, próprio para uma refeição servida com
alta qualidade e requinte, onde se oferece comida Madeirense e
internacional. O Restaurante está divido em 2 espaços, 1 coberto
e outro com jardim. Possui uma carta selecionada de vinhos,
azeite e chá, um convite para os apreciadores. O Sal também é
uma das perocupações. Vale a pena visitar!

Villa Cipriani
Morada: Reid's Palace Hotel - Estrada Monumental, 139
9000-098 Funchal
Telefone: +351 291 717 171
Website: http://www.reidspalace.com
Outras Informações:
Só serve jantares.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 160; Parque de estacionamento;
Panorâmico;

Espaço descontraído para desfrutar da gastronomia italiana.

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 120; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessos:
Autocarro;

Foi recentemente no ano de 2002 que o Restaurante Xôpana
abriu as suas portas, a par com empreendimento Choupana Hills.
A decoração que o carateriza foi deixada a cargo do reconhecido
decorador de interiores Didier Lefort, também responsável pela
decoração dos conceituados hotéis Datai na Malásia e Meridien
em Bora-Bora. Todos os elementos que a compõem, respeitam a
influência asiática e africana que o Choupana Hills quis trazer
para o seu interior. É neste ambiente especial que o Chef Gilles
Galli liberta toda a sua criatividade e experiência,
proporcionando verdadeiros momentos de prazer aos que
elegem o Xôpana como o local ideal para as suas refeições.

Ilha da Madeira
A Poita

A Quinta

Morada: Sítio dos Lombos 9360-402 Madalena do Mar

Morada: Estrada Santo António da Serra, 398, Casais
Próximos 9100-255 Santa Cruz
Telefone: +351 291 550 030 Fax: +351 291 550 049

Telefone: +351 291 972 871
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);

Espaço simples e familiar, com uma simpática esplanada florida
e coberta, a servir pratos da cozinha regional, com destaque
para o peixe.

Abrigo do Pastor

E-mail: contact@estalagemaquinta.com Website:
http://www.estalagemaquinta.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 90; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
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Morada: Estrada da Carreiras, Camacha 9100-255 Santa
Cruz
Telefone: +351 291 922 060 / +351 96 298 15 05 / +351
91 289 93 09 Fax: +351 291 922 021
Website: http://www.abrigodopastor.com
Horários e Reservas:
09h00-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento;

Um casebre na Serra que servia de refugio a Caçadores e
Pastores no passado, deu origem a um pequeno Bar e
Restaurante, servindo pratos de caça num ambiente familiar.
Possibilidades de folclore e musica ao vivo a pedido.

Bacchus
Morada: Rua José Joaquim da Costa - Quinta do Estreito
9325-039 Estreito da Câmara de Lobos
Telefone: +351 291 910 530 Fax: +351 291 910 549
E-mail: reservations@quintadoestreitomadeira.com
Website: http://www.charminghotelsmadeira.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 19h00-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 70; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;

Autocarro;

Aberto todo o dia, com serviço à La Carte tanto para os nossos
hóspedes como também ao publico em geral, onde se poderão
deliciar com os mais variados pratos da cozinha regional.
Algumas das nossas especialidades são o Bacalhau com Natas,
Ensopado de Cabrito, Leitão a moda da casa, como também
Cozido a Portuguesa.
Aceitamos reservas como também organizamos todo tipo de
eventos...!

Adega da Quinta
Morada: Rua José Joaquim da Costa - Quinta do Estreito
9325-039 Estreito da Câmara de Lobos
Telefone: +351 291 910 530 Fax: +351 291 910 549
E-mail: www.charminghotelsmadeira.com Website:
http://www.quintadoestreitomadeira.com/restaurants.ht
ml
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Panorâmico; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);

Trata-se de um antiga casa restaurada, toda em pedra, rústica e
muito acolhedora. Oferece uma vasta ementa de pratos
regionais e uma magnífica vista.

Bar Amarelo
Restaurante bonito e requintado, integrado na Estalagem da
Quinta do Estreito e detentor de uma vista fantástica sobre a
costa atlântica, partilha o nome com o deus romano do vinho:
Bacchus.

Cantinho da Serra
Morada: Pico António Fernandes 9230-107 Santana
Telefone: +351 291 573 727
Horários e Reservas:
12h00-22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 60; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;

Morada: Sítio Cais do Caniçal 9200-032 Caniçal
Telefone: +351 291 961 798
Horários e Reservas:
12h00-24h00 Encerra à quarta-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Área reservada a não
fumadores;

Estalagem da Ponta do Sol
Morada: Quinta da Rochinha Caminho do Passo, 6
9360-529 Ponta do Sol
Telefone: +351 291 970 200 Fax: +351 291 970 209
E-mail: info@pontadosol.com

Localizado numa antiga casa senhorial madeirense, o Cantinho
da Serra destaca-se pela vista deslumbrante e pela cozinha de
inspiração regional. Entradas e as sobremesas servidas em
tabuleiros em doses generosas, balizam a boa gastronomia da
ilha, onde pontuam o borrego e o cabrito e uma variedade de
bacalhaus. Para entrada, não perder a bola de atum.

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Panorâmico;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$$$ (>30€);

Figos
Morada: Rua da Olaria, 69 9125-043 Caniço - Garajau
Telefone: +351 291 934 004

A localização é espantosa e a arquitetura realça a extrema
beleza do local.

E-mail: figos@figos.pt
Caraterísticas e Serviços:

Greenvalley
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Esplanada; Parque de estacionamento;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);

Espaço moderno e agradável a sugerir algumas especialidades
italianas, com destaque para as massas.

La Perla
Morada: Quinta Splendida - Estrada da Ponta da Oliveira
9125-001 Caniço
Telefone: +351 291 930 400 Fax: +351 291 930 401
Website: http://www.quintasplendida.com/pt/restaurante
s-a-eventos.html
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$$$ (>30€);

Espaço distinto, a servir pratos originais e inovadores da cozinha
internacional. Funciona apenas aos jantares.

Morada: Sítio da Fonte Frade - Jardim da Serra 9325-134
Câmara de Lobos
Telefone: +351 291 911 500 Fax: +351 291 911 507
E-mail: reservas@quintajardimdaserra.com Website:
http://www.quintajardimdaserra.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 150; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

O moderno Restaurante Greenvalley, com 150 lugares sentados,
serve variados e deliciosos pequenos almoços buffet e jantares à
la carte, onde poderá saborear especialidades gastronómicas.
Semanalmente são organizadas noites temáticas com ementas
especiais e animação alusiva ao tema da semana.

O Manjerico
Morada: Picos - Prazeres 9370-609 Calheta

O Portinho

Telefone: +351 291 822 897

Morada: Sitio da Tendeira - Pico da Atalaia 9125-114
Caniço
Telefone: +351 291 939 000 Fax: +351 291 932 888
E-mail: atalaia@pestana.org Website:
http://www.pestana.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Panorâmico; Área
reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

O restaurante O Portinho foi inaugurado em 2002, possuidor de
uma área ampla com serviço de Buffet com noites temáticas e
um serviço de à la carte.

Quebra Mar

Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 36; Parque de estacionamento;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);

Espaço rústico e acolhedor, muito agradável, a servir pratos
imaginativos e deliciosos. Dispõe de uma pequena e simpática
esplanada.

Pólo Norte
Morada: Rotunda das Piscinas - Vila de Porto Moniz
9270-095 Porto Moniz
Telefone: +351 291 853 322 Fax: +351 291 853 850 149
E-mail: moniztur@moniztur.com Website:
http://www.restaurantepolonorte.com
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Panorâmico;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);

Morada: Sítio Calhau 9240-038 São Vicente
Telefone: +351 291 842 338
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 500; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Grande restaurante de cozinha regional portuguesa, serve sopa
de peixe, acepipes e carne vinha d´alhos. Tem a particularidade
de ter um piso superior rotativo e panorâmico, que completa
uma rotação numa hora.

Não é no Pólo Norte, mas é na ponta norte da ilha da Madeira,
mesmo junto às belas piscinas de Porto Moniz e para além do
serviço competente e simpático tem também uma ementa
variada de comida simples e saborosa.

Quinta do Furão
Morada: Achada do Gramacho, Santana 9230-082 São
Roque do Faial
Telefone: +351 291 570 100 Fax: +351 291 572 131
E-mail: quintadofurao@mail.telepac.pt Website:
http://www.quintadofurao.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
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Ribeiro Frio
Morada: ER 103, Ribeiro Frio 9230-209 Santana
Telefone: +351 291 575 898
Horários e Reservas:
09h00-16h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 100; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;

Espaço rústico, muito acolhedor e simpático, numa casa típica
madeirense. serve pratos de inspiração regional, ensopados e as
famosas trutas dos viveiros de Ribeiro Frio.

Santo António
Morada: Estrada de João Gonçalves Zarco, 656 9325-087
Câmara de Lobos
Telefone: +351 291 910 360 Fax: +351 291 910 369
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 140; Parque de estacionamento;

Cozinha regional madeirense.

Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 80; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;

Rocamar
Morada: Caminho Cais da Oliveira - Caniço de Baixo
9125-028 Caniço
Telefone: +351 291 934 334 Fax: +351 291 934 044
E-mail: info.roca@hotelrocamar.com Website:
http://www.hotelrocamar.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 220; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessos:
Autocarro;

Localizado numa falésia, com vista panorâmica sobre o mar, o
local ideal para uma refeição, familiar de amigos e negócios.
O Restaurante Rocamar foi inaugurado em 13 de Setembro de
1986 e surgiu na sequência do encerramento do Restaurante
Jardim do Sol, colmatando, assim, a lacuna deixada pelo
encerramento deste. Restaurante típico/regional e internacional
que até hoje mantém a tradição do seu fundador. No decurso
dos anos que se seguiram os novos sócios fizeram questão em
manter o carisma do Restaurante, quer através dos pratos que
ficaram indelevelmente ligados a este, quer através do serviço
personalizado que contina a ser apanágio do Rocamar. Mudamse os tempos, mudam-se as vontades, diz o povo. E porque se
pretende ir ao encontro dos gostos das novas gerações, o
Rocamar, para além de um mudança ao nível do espaço que o
tornou ainda mais aprazível, fez algumas alterações na Ementa
mantendo, como é óbvio, os pratos que ao longo destes anos
tanto sucesso têm tido. Tal é o caso do "Polvo à Rocamar", "Mão
de Vaca com Feijoca", "Espada com Camarão" entre outros mais.
Uma Visita ao Restaurante é uma forma de aliar ambiente
agradável a uma boa refeição, num local de grande beleza,
longe do trânsito e usufruindo da placidez que a proximidade do
mar assim o transmite.

Virgílio
Morada: Calhau 9240-000 São Vicente
Telefone: +351 291 842 467
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Panorâmico;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);

Com a serra mesmo por cima, a dar uma envolvente
extraordinária ao restaurante, é local acolhedor, atraente, de
grande beleza e que tem toda a imensidão do mar mais adiante,
um espetáculo único.
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Ilha de Porto Santo
Hotel Torre Mar - Restaurante Pizza N'Areia

Hotel Torre Praia - Restaurante Salinas

Morada: Rua Goulart Medeiros 9400-164 Porto Santo

Morada: Rua Goulart Medeiros

Telefone: +351 291 980 450 Fax: +351 291 982 487

Telefone: +351 291 980 450 Fax: +351 291 982 487

E-mail: info@portosantohotels.com Website:
http://www.portosantohotels.com

E-mail: info@portosantohotels.com Website:
http://www.portosantohotels.com

Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 10h00 - 22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 25; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h30-14h30 / 19h00-22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 180; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;
Restaurante localizado sobre a praia, com ambiente informal e
tranquilo, onde são servidos sabores da cozinha italiana.

Restaurante localizado sobre a praia, com ambiente informal e
tranquilo, onde são servidos sabores da cozinha italiana

Panorama Restaurant & Lounge Bar
Morada: Sítio das Pedras Pretas 9400-075 Porto Santo
Telefone: +351 291 983 114 / +351 96 903 84 20
Horários e Reservas:
10h00-02h00;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Panorâmico;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);

Prove o polvo à lagareiro, arroz de peixe e gambas, esparguete
de marisco e o peixe do dia sempre fresco, acompanhado pela
famosa caipirinha.

Torres
Morada: Sítio da Camacha 9400-010 Porto Santo
Telefone: +351 291 984 373

9400-164 Porto Santo

Quinta do Serrado
Morada: Hotel Quinta do Serrado - Sítio do Pedregal
9400-010 Porto Santo
Telefone: +351 291 980 270 Fax: +351 291 980 279
E-mail: quintadoserrado@sapo.pt Website:
http://www.quintadoserrado.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento; Área reservada a não
fumadores; Área reservada a fumadores;

A Quinta do Serrado também procura inovar sobre a cozinha
portuguesa, acrescentando mais algum cuidado, maior
apresentação nos pratos e alguma diferença nos ingredientes.
Mas não deixa de haver um Cozido à Portuguesa, um Arroz de
Pato e uma Feijoada, a reforçar as ementas de alguns dos dias
da semana.

Horários e Reservas:
12h00-16h00 / 19h00-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 25; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Na Camacha, em plena Montanha, serve grelhados, um afamado
polvo guisado, feijoadas e pratos regionais.

Porto e Norte
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Alijó
Restaurante Pousada do Barão de Forrester
Morada: Pousada do Barão de Forrester - Quinta Barão
de Forrester 5070-031 Alijó
Telefone: +351 259 959 467 / +351 259 959 215 Fax:
+351 259 959 304
E-mail: recepcao.barao@pousadas.pt Website:
http://www.pousadas.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 65; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a fumadores;

Situado no interior da Pousada Barão de Forrester, o restaurante
destaca-se pela gastronomia regional praticada e pela lista de
vinhos do Douro. As especialidades de peixe são o bacalhau com
broa, pataniscas de bacalhau e bacalhau assado. Na carne, a
aposta é na alheira, na caça, no ensopado de borrego,
entrecosto e feijoada transmontana. No doce o destaque vai
para as pêras em vinho moscatel.

Amarante
Restaurante Largo do Paço / Casa da Calçada Relais & Châteaux
Morada: Largo do Paço, 64600-017 Amarante
Telefone: +351 255 410 830 Fax: +351 255 426 670
E-mail: reservas@casadacalcada.com Website:
http://www.casadacalcada.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30 - 15h00 / 19h30 - 22h00;
Outras Informações:
O Restaurante Largo do Paço está aberto, todos os dias, ao
almoço das 12h30 às 15h00 e ao jantar das 19h30 às 22h30.
Caso deseje viver uma experiência gastronómica em Amarante
completa com um dos Menus Degustação, criado em exclusivo
pelo nosso Chef, recomendamos que reserve com antecedência.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes; Lugares de estacionamento reservados; Percurso
acessível até à entrada: Total; Entrada acessível: Total; Área de
receção adaptada a pessoas com necessidades especiais;
Circulação acessível no espaço interior: Total; Mesas acessíveis;
Acessibilidade a áreas/serviços: Instalações sanitárias,
Esplanada, Bar; Competências de atendimento: Incapacidade
motora; Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade
motora;
Acessos:
Autocarro;

A minutos do Porto e do Douro, o premiado restaurante com 1
Estrela Michelin Largo do Paço, conta com um ambiente
requintado, mas acolhedor e uma equipa de profissionais
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desejosos por o satisfazer.
Ao almoço e ao jantar conheça a nossa cozinha que premeia os
sabores da região, os produtos frescos da terra e do mar e a
gastronomia portuguesa.
Os nossos menus mudam sazonalmente, de forma a incorporar
os produtos mais frescos e orgânicos disponíveis no mercado.
Procuramos equilibrar os menus entre o tradicional e o
contemporâneo, o simples e o sofisticado.
Para um dia de festa peça um menu diferente.
A premiada Cozinha na Casa da Calçada Relais & Châteaux, tem
procurado evidenciar uma cozinha de raiz portuguesa,
complementar entre o contemporâneo e o tradicional, uma com
produtos frescos e com originalidade.
Para jantares mais reservados de negócios ou para almoços em
família tem a oportunidade de o fazer em privado.

Amares
Milho Rei

Restaurante do Grande Hotel Bela Vista

Morada: Praça do Comércio, 69 4720-337 Ferreiros

Morada: Grande Hotel da Bela Vista - Termas de Caldelas
4720-263 Caldela
Telefone: +351 253 361 502

Telefone: +351 253 993 328
E-mail: restaurantemilhorei@gmail.com Website:
http://www.milhorei.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 350; Parque de
estacionamento;

Casa simples e económica, com serviço rápido e uma lista de
vinhos com excelentes verdes. Da gastronomia tradicional
minhota destaca-se o bacalhau à Milho Rei, o arroz de lampreia,
as papas de sarrabulho, os rojões, a posta mirandesa e o bife
três pimentas. O pudim Abade de Priscos é o rei das doçaria do
restaurante localizado junto ao rio Cávaco.

E-mail: geral@hotelbelavista.com Website:
http://www.hotelbelavista.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 70; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

A sala de jantar revestida de azulejos a fazer lembrar o salão de
um antigo paquete. O hotel situa-se perto das Termas de
Caldelas, num edifício de fachada simples e elegante. Construído
no final do século XIX, o hotel mantém a traça original a par do
conforto da hotelaria moderna.

Arcos de Valdevez
Restaurante Casa Real - O Matadouro
Morada: Pedrosas - Guilhadeses 4970-195 Arcos de
Valdevez
Telefone: +351 258 515 000 / +351 258 522 216 Fax:
+351 258 515 600
E-mail: matadouro@sapo.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra domingo para jantar e quartafeira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 150; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
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Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

O restaurante "O Matadouro" foi inaugorado em 10 de Maio de
2001. Está localizado na margem direita do Rio Vez com vista
magnifíca sobre o mesmo rio, é um edifício, recuperado onde
durante muitos anos funcionou o Matadouro do Alto Minho.

Armamar
D.O.C.

Mercantil

Morada: Cais da Folgosa - Estrada Nacional 222
5110-204 Folgosa - Armamar
Telefone: +351 254 858 123 / 91 931 43 95

Morada: Mercado Municipal de Armamar Avenida 8 de
Setembro 5110-121 Armamar
Telefone: +351 962 568 937 Fax: +351 254 851 469

E-mail: dop@ruipaula.com Website: http://ruipaula.com

E-mail: restaurantemercantil@gmail.com Website:
http://www.restaurantemercantil.com

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30 - 15h00 / 19h30 - 23h00
Esplanada: 10h00 - 23h00 Encerra ao domingo (ao jantar) e à
segunda-feira.;
Outras Informações:
Este restaurante gourmet inaugurou em Abril de 2007, tendo
conquistado já importantes prémios, entre os quais, Melhor Carta
de Vinhos, no concurso da Revista de Vinhos, Medalhas de Ouro
e de Promoção, no concurso “Gastronomia com Vinho do Porto”.
Em 2008 conquistou o prémio Garfo de Ouro, do anuário 'Boa
Cama, Boa Mesa' editado pelo jornal 'Expresso', que o coloca
entre os 11 melhores restaurantes do país.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 90; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 / 19h30-22h30 Encerra
Segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 120; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante afamado na região, conhecido pelo cabritinho de
Armamar e por conter uma sala especial, a Sala do Pecado,
assim batizada pelo bispo de Lamego por ser um espaço onde
estão as gulas, como são o queijo da Serra, os vinhos servidos
em copo de balão, entre outras iguarias irrecusáveis.

PRÉMIO TURISMO DE PORTUGAL 2008
O Douro é rio, paisagem, socalcos vinhateiros. É vinho com
denominação de origem, mas é também D.O.C., Degustação de
Origem Certificada.
Na estrada marginal entre a Régua e o Pinhão, um dos percursos
panorâmicos mais belos do país, nasceu o restaurante D.O.C.,
que rapidamente se tornou num ícone da cozinha nacional.
Ocupa um edifício de arquitectura moderna, assente em estacas,
prolongando-se ao longo de um elegante deck de madeira sobre
o rio. Da autoria do arquitecto Miguel Saraiva, a estrutura fluvial
inclui ainda um cais com capacidade para 15 barcos, uma
garrafeira e um parque de estacionamento.
É um local mágico, enquadrado pela deslumbrante paisagem de
montes de xisto, plantados com as vinhas em socalcos, que tão
bem caracterizam a região do Alto Douro Vinhateiro, Património
Mundial.
O D.O.C. é uma janela de prazer, um espaço de alquimia entre a
comida, o vinho e a paisagem, um encontro com os aromas, os
paladares dos produtos tradicionais e os melhores vinhos da
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região.
Propriedade do chefe Rui Paula e do seu irmão Pedro Cardoso, o
D.O.C. tem sido objecto de um crescente reconhecimento do
público e da imprensa especializada.

O Lagar
Morada: Queimada

5110-428 Armamar

Telefone: +351 254 855 806
E-mail: pedronascimento5@gmail.com
Horários e Reservas:
Encerrado: Sábado;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 70; Parque de
estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Origem em um antigo lagar em granito, e que apresenta
mensalmente espetáculos de música ao vivo, fado, jazz e música
tradicional portuguesa.

Arouca
Avistada
Morada: Sequeiros

Casa no Campo
4540-491 Rossas / Arouca

Telefone: +351 256 947 213

Morada: Espinheiro 4540 Moldes / Arouca
Telefone: +351 256 941 900 / 914 252 284 / 918 528 946

Website: http://www.avistada.com
Horários e Reservas:
Encerrado: 2ª Feira;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 730; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);

Restaurante de salas amplas onde são servidos os pratos mais
típicos da região de Arouca.

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00 - 15h00 / 19h00 - 22h00
Encerrado: 3ª Feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 70; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Telefone: +351 256 941 733 / 966 187 491

Situado numa aldeia, com construções muito típicas, na encosta
da Serra da Freita.
Aberto recentemente, este restaurante resulta da recuperação
de uma casa rústica. Fazem parte da sua decoração a pedra à
vista, as traves de madeira e uma lareira. Os pratos
confeccionados são baseados em receitas familiares e regionais.

E-mail: rpedrogao@aroucanet.com Website:
http://www.aroucanet.com/rpedrogao

Quinta d'Além da Ponte

Pedrogão
Morada: Pedrogão 4540 Moldes / Arouca

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 40; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;

Morada: Carvalhal

4540-606 Tropêço / Arouca

Telefone: +351 256 947 730
E-mail: quintaalemdaponte@aroucanet.com Website:
http://www.alemdaponte.aroucanet.com
Horários e Reservas:
Encerrado: 2ª Feira;
Caraterísticas e Serviços:
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Pequeno restaurante familiar, que resultou da reabilitação de
uma casa rural, numa aldeia que estava a desaparecer. Os
pratos confeccionados são receitas de família. Tem viveiros de
trutas. Todos os produtos usados na confeção das refeições são
criados e produzidos pelos responsáveis do restaurante.

Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 36; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Uma calçada pelo interior de um pinhal conduz a este
restaurante, situado nas margens do Rio Arda.
Este restaurante resulta da reabilitação de um antigo moinho de
cereais. Tem uma decoração muito típica e uma envolvente
paisagística de elevada beleza, devido aos açudes do rio e
vegetação luxuriante. Os pratos confeccionados são á base de
carne de raça arouquesa.

Baião
O Almocreve
Morada: Portela do Gove

Restaurante de Tormes - Fundação Eça de Queiroz
4640-270 Baião

Telefone: +351 255 551 226 Fax: +351 255 552 371
E-mail: geral@almocreve.net Website:
http://www.almocreve.net
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 250; Parque de
estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

A cozinha rural está centrada na tradição e na qualidade, sendo
que todas as iguarias servidas no Almocreve são cozinhadas em
fornos e fogões a lenha. Neste espaço, que também realiza
eventos, podem encontrar-se o bacalhau à Almocreve, a pescada
gratinada à Ti Isabel, o bacalhau azeitado com batata a murro, o
anho assado com arroz no forno, o cabrito à serrana e a vitela
arouquesa na brasa.

Morada: Caminho de Jacinto, 3110Quinta de Tormes,
4640-424 Santa Cruz do Douro, Baião
Telefone: +351 255 137 862
E-mail: restaurantedetormes@gmail.com Website:
http://www.restaurantedetormes.com
Horários e Reservas:
Aberto de Terça a Domingo, incluindo feriados, das 12h às 15h e
das 19h às 22h.
Encerra à Segunda-feira e ao Domingo ao jantar.
No inverno está encerrado ao jantar. Abre em qualquer dia, para
grupos, com marcação prévia.;
Outras Informações:
Disponível para a realização de eventos como casamentos,
batizados, comunhões, almoços de grupo, aniversários, almoços
de empresa, etc.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60 / 180; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes; Percurso acessível até à entrada: Total;
Entrada acessível: Total; Circulação acessível no espaço interior:
Parcial; Acessibilidade a áreas/serviços: Buffet, Instalações
sanitárias, Esplanada; Competências de atendimento:
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Localizado na Fundação Eça de Queiroz, o Restaurante de
Tormes tem como obrigação confecionar pratos que Eça de
Queiroz tão bem descreve em várias obras.
Conhecido pela confeção da canja de galinha, do frango alourado
com o arroz de favas e do creme queimado no Restaurante de
Tormes, agora poderá encontrar dos mais variados pratos por
Eça de Queiroz descritos, acompanhados de um vinho verde de
excelência.
'(...) O que sobe e o que desce é tudo admirável vegetação, de
verdura, de águas, de sombras, de belas vistas...' - Carta de Eça
de Queiroz a sua mulher, Emília de Castro, aquando a sua
primeira visita a Tormes (Maio de 1892)
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Barcelos
2000

Chuva

Morada: Lugar da Portela 4755-714 Tamel S. Fins /
Barcelos
Telefone: +351 253 881 997

Morada: Av. de São João, Barcelinhos4755-065 Barcelos

E-mail: restaurante2mil@gmail.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 400; Parque de
estacionamento;
Acessos:
Autocarro;

Nas imediações do restaurante existem árvores de fruto e alguns
lagos artificiais que conferem a este cenário um ambiente
relaxante. Iguarias como o Bife à 2000, o Bife na Pedra e o
Coelho na Telha, são de particular destaque.

Manjar das Estrelas
Morada: Rua do Pinheiro, N.º 6754475-536 Várzea,
Barcelos
Telefone: +351 253 834 650 Fax: +351 253-834652

Telefone: +351 253 831 242 Fax: +351 253 833 579
E-mail: resturantechuva@restaurantechuva.com Website:
http://www.restaurantechuva.com/
Horários e Reservas:
09h00-22h00
Dia de encerramento: Terça-feira ;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 385; Parque de
estacionamento;
Acessos:
Autocarro;

Famoso pelos seus petiscos regionais e pela boa pinga, bem à
moda de Barcelos. Ao serviço tradicional, junta-se um serviço
refinado onde o Bife na Pedra, o Bacalhau À Chuva e o Arroz de
Tamboril, são pratos consagrados.

E-mail: amorim@manjardasestrelas.pt Website:
http://www.manjardasestrelas.pt
Horários e Reservas:
10h00 - 21h00
Dia de encerramento: Segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 350; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

É um restaurante vocacionado para a gastronomia regional com
excelentes pratos à verdadeira moda Minhota.

Braga
Centurium

Restaurante da Casa da Pedra Cavalgada

Morada: Avenida Central, 134 4710-229 Braga

Morada: Lugar do Assento 4700-675 Palmeira / Braga

Telefone: +351 253 206 260 Fax: +351 253 206 269

Telefone: +351 253 626 596

E-mail: geral@bracaraaugusta.com Website:
http://www.bracaraaugusta.com

E-mail: geral@pedracavalgada.net

Horários e Reservas:
12h00-15h00 / 19h30-22h30. Encerra ao Domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 64; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Integrado no Hotel Bracara Augusta, mantém a sua traça antiga,

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra à terça-feira;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 46; Parque de estacionamento;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);

Restaurante de bom gosto inserido em antiga escola. A sala é
ampla e reafirma a beleza do local. Na carta, destaque para o
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com as paredes de granito e o teto com arcos. Entre as
especialidades encontra-se o bacalhau gratinado com migas de
milho e a posta de pescada à poveira.

Restaurante Expositor do Migaitas
Morada: Parque de Exposições de Braga 4700 Braga
Telefone: +351 253 217 031
E-mail: geral@restaurantemigaitas.com Website:
http://www.restaurantemigaitas.com/
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 9h00-23h00 Encerra à terça e domingo
(ao jantar);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 130; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Antigo restaurante do Parque de Exposições de Braga, foi
totalmente remodelado, apresentando uma ampla sala de
refeições, agradável e decorada com várias esculturas de Alberto
Vieira e pinturas de Drumond. O peixe fresco é a principal
atração da casa, onde também se destaca uma garrafeira bem
fornecida. Como entrada, serve petingas marinadas, açorda de
peixe ou favas com chouriço. Entre os pratos de peixe contam-se
a açorda de sável, o polvo na brasa, peixe fresco para grelhar e
bacalhau com batatas a murro. Na carne o destaque vai para a
costeletinha barrosã no forno e o vol-au-vent de perdiz, à
sobremesa há mimo de amêndoa e pêras borrachonas.

bacalhau à Pedra Cavalgada.

Restaurante Panorâmico do Hotel do Elevador
Morada: Hotel do Elevador Monte do Bom Jesus
4710-455 Braga
Telefone: +351 253 603 400 Fax: +351 253 603 409
E-mail: elevador@hoteisbomjesus.pt Website:
http://www.hoteisbomjesus.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 140; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Com vista panorâmica sobre a cidade de Braga, é conhecida pela
famosa cozinha tradicional, a mais importante da região.
O restaurante tem capacidade para 140 pessoas.

Bragança
O Geadas
Morada: Rua do Loreto, 32

5300 - 189 Bragança

Telefone: +351 273 324 413
Website: http://www.geadas.net
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra domingo ao jantar;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 300; Parque de
estacionamento;

Casa de referência da cozinha transmontana, é conhecida pelas
sua boa confeção e pelas doses generosas. As especialidades
são o caldo de perdiz, o bacalhau à lagareiro, as trutas do rio. A
não perder o pudim de castanhas.
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Cabeceiras de Basto
O Caneiro
Morada: Lugar de Caneiro

4860-063 Arco de Baúlhe

Telefone: +351 253 663 566
E-mail: restaurante.carneiro@hotmaill.com Website:
http://www.restaurantecaneiro.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-22h00 Encerra ao domingo (ao
jantar) e segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 70; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante de cozinha regional, com um atendimento simpático
e correto e preços muito razoáveis. Dispõe também de uma
esplanada com vista para o rio Peio. Entre as especialidades,
destaca-se o arroz de polvo, o bacalhau cozido com todos ou
assada com batata a murro, o arroz cde cabidela, a vitela assada
no forno. Nos doces serve pecados de avó, leite creme
queimado, pudim de pão e pão de ló.

Caminha
S. Bento
Morada: São Bento

4910-344 Seixas - Caminha

Telefone: +351 258 727 402
Horários e Reservas:
Encerrado: 3ª Feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 120; Parque de estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Restaurante de cozinha regional portuguesa, onde a
especialidade é o cabrito assado no forno.

Castelo de Paiva
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Dona Amélia

Jardim do Arda

Morada: Quinta Maria Amélia 4550 Bairros - Castelo de
Paiva
Telefone: +351 255 698 773

Morada: Além da Ponte - Pedorido 4550-517 Castelo de
Paiva
Telefone: +351 255 762 618

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 110; Parque de
estacionamento;

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 150; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);

Espaço com boa cozinha portuguesa e da região de onde se
destacam a cabidela, o anho, a vitela no forno e a posta
acompanhada com feijão. O serviço é caseiro e o espaço
recatado. Ideal para uma boa refeição em família. A sala tem
aspecto rústico com paredes em pedra e soalho, mesas e bancos
em madeira. Possui esplanada coberta.

Restaurante do Hotel Eurostars Rio Douro
Morada: E.N. 222, km 41
4550-631 Raiva - Castelo de
Paiva
Telefone: +351 255 690 160 Fax: +351 255 690 169
E-mail: restauracao@hoteleurostarsriodouro.com
Website: http://www.hoteleurostarsriodouro.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30 - 15h00 / 19h30 - 22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 90; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

O restaurante panorâmico do Eurostars Rio Douro oferece
gastronomia portuguesa e internacional num espaço sem igual,
irradiado pela luz natural e a paisagem dos meandros do rio
Douro. O restaurante dispõe de uma esplanada, ideal para a
celebração de aperitivos e cocktails.
O restaurante é um espaço versátil onde é possível desfrutar de
um jantar romântico à beira-rio ou então celebrar eventos
familiares importantes.

Espaço muito agradável para uma refeição, situado no meio de
um jardim bem cuidado. Dispõe de um lago com um barco ao
centro. Tem uma esplanada simpátia, para disfrutar durante o
Verão.

Típico Casa de S.Pedro
Morada: Quinta São Pedro, Sobrado
de Paiva
Telefone: +351 255 698 700

4550-261 Castelo

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 / 19h30-22h30 Encerra à
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

A nossa equipa de Chefs de sucesso exibem um instinto para
combinar ingredientes frescos e produzir pratos de primeira
qualidade que irão agradar a todos.
O serviço prestado pelo pessoal do restaurante é profissional,
eficiente e muito cordial. Após uma refeição tranquila, pode
experimentar algumas das nossas fantásticas sobremesas,
confeccionadas para surpreendê-lo.
No Restaurante Típico Casa São Pedro, dispomos também de um
excelente menu de bebidas apelativas. Temos uma selecção de
Cervejas, Vinhos, Licores e, mais importante, Cocktails para
importantes eventos à noite. Disponibilizamos uma selecção de
menus, incluindo: Almoço a Meio da Semana, A La Carte,
Madrugador, Almoço de Domingo, Menu Preparado, Menu para
Crianças e Casamentos.
O nosso Restaurante é o sítio perfeito para uma refeição
romântica a dois ou para um snack de última hora.
Contemplamos toda a gente.
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Cinfães
Kibom

O Rabelo

Morada: Rua Dr. Major Monteiro Leite, 52-54 4690-044
Cinfães
Telefone: +351 255 561 710 Fax: +351 255 561 726

Morada: Rua Capitão Salgueiro Maia

Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerra domingo (ao jantar);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessos:
Autocarro;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);

Espaço simples e familiar que oferece uma ementa variada de
pratos regionais portugueses. Tem take-away.

Recanto dos Carvalhos
Morada: Largo dos Carvalhos, 12 - Gralheira
Cinfães
Telefone: +351 255 571 566

4690-300

Website: http://recantodoscarvalhos.gralheira.net/
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-16h00 / 19h00-23h00. Encerra à
segunda e terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Panorâmico;

Na pequena localidade de Gralheira, na serra de Montemuro,
esta casa rústica de pedra alberga um restaurante que funde a
cozinha regional com pizzas. Entre as sugtesões, saída do forno
a lenha, está a vitela arouquesa. Arroz de salpicão é outra
aposta, acompanhado de broa de milho. Serve bons vinhos
regionais.

4690-047 Cinfães

Telefone: +351 255 563 801
Horários e Reservas:
Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Espaço simples e familiar que oferece uma grande variedade de
pratos regionais. Dispõe ainda de um café, pastelaria, padaria e
esplanada. A cozinha é tradicional portuguesa. O espaço
apresenta uma decoração simples e vista para a montanha e
para a cidade.

Solar do Montemuro
Morada: Lugar de Azevedo - Tendais

4690-760 Cinfães

Telefone: +351 255 571 715
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerrado: 2ª Feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Constitui-se por um ambiente rústico, acolhedor, em edificação
de pedra enquadrada no meio rural. Dispõe de uma esplanada
com vistas panorâmicas para o rio Douro. A posta de carne
arouquesa recomenda-se. Os doces são de confecção caseira.

Espinho
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Marisqueira Aquário
Morada: Rua 4, 540

4500-343 Espinho

Telefone: +351 227 321 000
E-mail: aquariomarisqueiradeespinho@gmail.com
Website: http://www.aquariomarisqueira.net/
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 09h00-02h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante sofisticado, com vista panorâmica para o Atlântico,
serviço aprazível e pratos bem preparados. Situado junto ao
Casino de Espinho, mesmo em frente ao mar, no coração da
cidade, oferece um espaço amplo e uma cozinha baseada nos
mariscos, sem esquecer, claro, o peixe fresco do dia nas suas
diversas confeções. O bacalhau à Gomes de Sá, à pedreiro ou
desfeito com broa são também assíduos. Uma referência
especial para o cozido à portuguesa, servido aos domingos.

Esposende
Adega Regional "O Barrote"

Bem Estar

Morada: Largo Fonseca Lima 4740-216 Esposende

Morada: Rua 15 de Agosto 4740-571 Esposende

Telefone: +351 253 963 884

Telefone: +351 253 961 095 Fax: +351 253 966 817

Horários e Reservas:
Encerrado: 3ª Feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 30; Parque de
estacionamento;

Um espaço rústico, onde são servidos petiscos regionais bem
preparados, a preços convidativos.

Website: http://www.restaurantebemestar.com
Horários e Reservas:
Encerra à segunda (ao jantar);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 330; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;
Acessos:
Autocarro;

Bom Fim II
Morada: Lugar do Barral 4740-591 Palmeira de Faro Esposende
Telefone: +351 253 961 819 Fax: +351 253 966 499

Espaço simples e familiar especializado em pratos no churrasco.

E-mail: restaurantebomfim2@gmail.com Website:
http://www.bomfim2.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 250; Parque de
estacionamento;
Acessos:
Autocarro;

Espaço amplo, com duas simpáticas salas e uma agradável
esplanada, a servir bons pratos da cozinha tradicional
portuguesa.
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Felgueiras
Segredos na Terra
Morada: Quinta dos Ganços 4650 - 466 Sernanande Felgueiras
Telefone: +351 255 341 930
Website: http://segredosdaterra.new-consulting.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00 - 15h00 / 19h00 - 23h00;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante constituído por duas amplas salas decoradas com
suavidade e requinte, a combinar o rústico das paredes, em
pedra, com o mobiliário contemporâneo. Possui uma galeria de
exposições, um bar e um jardim. Aceita eventos de grupo.

Guimarães
Chalé do Carmo - Penha

ForMigas Restaurante-Bar

Morada: Rua Nossa Senhora da Penha - Parque de São
Cristóvão 4810-000 Guimarães
Telefone: +351 911 865 957

Morada: Parque da Cidade4810-026 Guimarães

E-mail: penha@penhachaledocarmo.pt Website:
http://www.penhachaledocarmo.pt
Horários e Reservas:
Encerra à 2ª feira;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 32 interior / 88
exterior; Parque de estacionamento; Panorâmico; Área reservada
a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessos:
Autocarro;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Acessibilidade:
Acesso para deficientes; Lugares de estacionamento reservados;
Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada acessível: Total;
Área de receção adaptada a pessoas com necessidades
especiais; Circulação acessível no espaço interior: Total; Mesas
acessíveis; Acessibilidade a áreas/serviços: Instalações
sanitárias, Esplanada, Bar; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade auditiva, Incapacidade
motora, Incapacidade intelectual;

Histórico by Papaboa
Morada: Rua de Valdonas, nº 44800-476 Guimarães
Telefone: +351 253 412 107 / 915 429 000
E-mail: historico@papaboa.pt Website:
http://www.papaboa.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12:00-14:30 h / 19:00-22:00 h;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: Várias salas de 30 a 80
lugares; Parque de estacionamento; Área reservada a não
fumadores;
Acessos:

Telefone: +351 253 416 704
E-mail: geral@grupomigas.com Website:
https://www.grupomigas.com/formigas
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias - 12:30-15:00 h /
19:00-00:00 h;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 75; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Percurso
acessível até à entrada: Parcial; Entrada acessível: Parcial;
Circulação acessível no espaço interior: Total; Mesas acessíveis;
Acessibilidade a áreas/serviços: Instalações sanitárias,
Esplanada, Bar; Competências de atendimento: Incapacidade
visual, Incapacidade auditiva, Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;
Acessos:
Autocarro;

Espaço envidraçado, situado no parque da cidade de Guimarães.
Ao fim de semana à noite funciona como bar. Tem ainda serviço
de refeições fora de horas. De linhas simples e sóbrias, a luz
natural e a paisagem são factores privilegiados.
Comida mediterrânea, sushi, japonesa

Já Cá Estou - Restaurante Bar
Morada: Largo João Franco nº 26 4800-413 Guimarães
Telefone: +351 918 213 358
E-mail: jacaestourestaurantebar@gmail.com Website:
https://jacaestou.eatbu.com/
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Autocarro;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Acessibilidade:
Acesso para deficientes; Percurso acessível até à entrada: Total;
Entrada acessível: Total; Área de receção adaptada a pessoas
com necessidades especiais; Circulação acessível no espaço
interior: Total; Mesas acessíveis; Acessibilidade a áreas/serviços:
Instalações sanitárias, Esplanada, Bar; Competências de
atendimento: Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;
Produtos /serviços de apoio disponíveis: Incapacidade motora,
Incapacidade intelectual;

Restaurante de cozinha tradicional portuguesa inserido no centro
da cidade de Guimarães. Vários espaços com esplanada, jardins,
garrafeira e museu.

Restaurante Prós e Contras
Morada: Rua Aristides de Sousa Mendes, Nº 37 - Edifício
TeleféricoCosta - 4810-045 Guimarães
Telefone: +351 966 788 305
E-mail: prosecontrasrestaurante@gmail.com
Horários e Reservas:
Encerrado: quarta-feira todo o dia e domingo à noite;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 45; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessos:
Autocarro;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes; Percurso acessível até à entrada: Total;
Entrada acessível: Total; Área de receção adaptada a pessoas
com necessidades especiais; Circulação acessível no espaço
interior: Total; Mesas acessíveis; Acessibilidade a áreas/serviços:
Instalações sanitárias, Esplanada, Bar; Competências de
atendimento: Incapacidade motora;

Villa Fiori
Morada: Praceta Londrina 4810-001 Guimarães
Telefone: +351 253 410 680
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra ao domingo;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12:00-15:30 h / 18:30-22:30 h
Encerra: quinta-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 24; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes; Percurso acessível até à entrada: Total;
Entrada acessível: Total; Área de receção adaptada a pessoas
com necessidades especiais; Circulação acessível no espaço
interior: Total; Acessibilidade a áreas/serviços: Instalações
sanitárias, Esplanada, Bar;

Restaurante de cozinha típica portuguesa

Vila Flor Restaurante - Café Concerto
Morada: Av. D. Afonso Henriques, 7014810-431
Guimarães
Telefone: +351 253 438 159
E-mail: geral@grupomigas.com Website:
https://www.grupomigas.com/vila-flor
Horários e Reservas:
Restaurante - 12:30-15:00 h / 19:30-22.00 h
Café Concerto - 10:00-00:00 h
Encerrado: Domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 70; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;
Acessibilidade:
Acesso para deficientes; Lugares de estacionamento reservados;
Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada acessível: Total;
Área de receção adaptada a pessoas com necessidades
especiais; Circulação acessível no espaço interior: Total; Mesas
acessíveis; Acessibilidade a áreas/serviços: Instalações
sanitárias, Esplanada, Bar; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade auditiva, Incapacidade
motora, Incapacidade intelectual; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora, Incapacidade intelectual;

Cozinha portuguesa renovada

A partir de um alpendre de um solar minhoto, que remonta ao
século XVIII, e sem adulterar a traça original, foi construída à 17
anos a pizzaria-restaurante Villa Fiori. Restaurante muito
agradável, com uma parte toda envidraçada, sugere uma boa
lista de pratos italianos. Enquadra-se num espaço moderno, com
ambiente calmo e tranquilo, bem no centro da cidade
vimaranense.
Tem como base a cozinha típica italiana, sendo conhecida pelas
suas pizzas, massas, pastas e uma grande variedade de carnes e
peixes. As sobremesas podem ser saboreadas no final de uma
refeição ou noutro qualquer momento do dia.
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Vila Fiori encontra-se aberta das 12 horas às 2 da manhã.
A Pizzaria estende-se por ambientes distintos: no exterior, com
uma área coberta e outra descoberta, e para divertimento dos
clientes mais pequenos, um parque infantil; no interior existem
duas salas: uma mais reservada e intimista, e uma outra mais
adaptada aos eventos que organiza como aniversários, festas,
grupos, sempre recebidos por um serviço de qualidade.

Lamego
Almapura

Paraíso

Morada: Quinta do Vale de Abraão - Aquapura Douro
Valley 5100-758 Lamego
Telefone: +351 254 660 600 Fax: +351 244 872 155

Morada: Urbanização do Paraíso, lote 1 5100-187
Lamego
Telefone: +351 254 612 264

E-mail: reservas@aquapuradouro.com Website:
http://www.aquapurahotels.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 36; Parque de
estacionamento;

Integrado num dos hotéis mais fantásticos de Portugal, o
Aquapura Douro Valley, com vistas para o Douro e para o verde
do vale que o rodeia, o Almapura assenta numa cozinha em que
os sabores mediterrânicos ganham um outro estatuto. A sala,
bonita e espaçosa, é uma mistura entre materiais rústicos, com
madeiras pesadas e linhas modernas, onde se destaca a
primorosa garrafeira, repleta de néctares da região. A cozinha
está sob a supervisão do chef Paulo Matos, que dá um cunho de
contemporaneidade às tradições mediterrânicas, privilegiando os
produtos locais e de época.

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerrado: 2ª Feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 250; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

No Paraíso pode degustar da gastronomia portuguesa, num
ambiente simples e acolhedor. Tem espaço para eventos. As
especialidades são, à entrada, o camarão frito com alho ou o
cocktail de camarão. Nos peixes o destaque vai o arroz de
marisco à poveira, paelha velenciana, bacalhau à Nascisa e
sonhos de peixe com arroz de feijão. Na carne, a especialidade é
o cabritinho de Armamar, leitão assado à paixão e alheira com
ovo a cavalo.

The Wine House Restaurant - Quinta da Pacheca
Morada: Quinta da Pacheca - Cambres 5100 - 424
Lamego
Telefone: +351 254 331 229 Fax: +351 254 318 380
E-mail: reservas@quintadapacheca.com Website:
http://www.quintadapacheca.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h30 - 15h00 / 19h00 - 23h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 34; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;

O restaurante do Wine House Hotel oferece uma cozinha
gourmet baseada nos produtos locais e com vistas panorâmicas
sobre a paisagem que o rodeia.
Os proprietários dos vinhos Quinta da Pacheca transformaram os
antigos armazéns e lagares num moderno e bonito hotel, com
uma sala de jantar com vista privilegiada para o rio. Pratos como
o bacalhau com broa, perna de cabrito, arroz de polvo com
filetes e a posta mirandesa são algumas das especialidades.
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Maia
Casa do Arco
Morada: Rua Dr. António dos Santos, 1961 4425-025
Maia
Telefone: +351 229 736 932 Fax: +351 229 711 406
Website: http://www.quintacasadoarco.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00/19h00-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Rústico, com paredes em granito, tetos e soalho em madeira à
antiga portuguesa, bem decorado e com boa cozinha.
Restaurante instalado numa casa em granito, com moinhos,
datada do século XVII, rodeada de jardins e com parque infantil.
Possui uma sala medieval para 60 pessoas e uma sala de
banquetes para 450 pessoas. As especialidades são a cataplana
de tamboril e bacalhau à Casa do Arco, nos peixes. Nas carnes,
serve cataplana de carne de porco e vitela na brasa. O doce da
Casa do Arco e Trapalhão fecham a refeição.

Melgaço
Chafarix

Foral de Melgaço

Morada: Praça Amadeu Abílio Lopes - Vila 4960-531
Melgaço
Telefone: +351 251 403 400 Fax: +351 251 403 407

Morada: Hotel Monte Prado 4960-320 Prado - Melgaço

E-mail: restaurante@chafarix.com Website:
http://www.chafarix.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 90; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessos:
Autocarro;

O Chafarix é um restaurante onde a simplicidade evoca o bom
gosto e crias as condições necessárias para melhor desfrutar dos
prazeres da degustação. Um espaço lindíssimo onde as
refeições são vendidas com pompa e circunstância.

Mira Castro
Morada: Albergaria Mira Castro 4960-095 Castro
Laboreiro
Telefone: +351 251 460 020 Fax: +351 251 460 029
E-mail: geral@albergariamiracastro.com Website:
http://www.albergariamiracastro.com
Horários e Reservas:
Aberto todos os dias;
Pagamentos:

Telefone: +351 251 400 130 Fax: +351 251 400 149
E-mail: hotelmonteprado@casaisinvest.pt Website:
http://www.hotelmonteprado.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 72; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Encaixado no Minho verdejante, com vista previlegiada sobre o
Rio Minho e a encosta Espanhola , o Restaurante Foral de
Melgaço, alia a tranquilidade e a beleza da região, caraterísticas
em dias solarengos, a um ambiente moderno, contemporâneo e
informal, que desenvolve fortes ligações com a História e
Tradição locais e oferece um menu recheado das melhores e
mais requintadas iguarias da cozinha regional minhota sempre
apresentadas a preceito.

Panorama

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

122/136

Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 250; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

A Albergaria Miracastro, localizada em pleno coração de Castro
Laboreiro, vila onde o rústico e o urbano não agride a paisagem,
aliada a uma extraordinária beleza natural e a um sossego
ancestral, denominando uma espectacular vista de vales e
serras, proporciona momentos verdadeiramente inesquecíveis.

Morada: Lugar de Carvalhiças Edifício do Mercado
Municipal - Vila 4960-535 Melgaço
Telefone: +351 251 410 400
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Serviço atencioso e simpático e mesas bem postas. Muitos e
variados peixes com destaque para as pataniscas de bacalhau e
enchidos diversos. Excelentes compotas caseiras para
sobremesa.

Vidoeiro
Morada: Lugar de Porto Ribeiro
Mouro - Melgaço
Telefone: +351 251 465 566

4960-170 Lamas de

Horários e Reservas:
Aberto todos os dias;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 100; Parque de estacionamento;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);

Casa situada junto ao parque nacional da Peneda-Gerês, numa
zona de grande beleza natural, propõe uma ementa baseada nas
melhores especialidades da região minhota.

Mirandela
Flor de Sal
Morada: Parque Dr. José Gama 5370-607 Mirandela
Telefone: +351 278 203 063 / 91 258 39 82 / 96 200 26
20
E-mail: flordesal@flordesalrestaurante.com;
flordesal@hotmail.com Website:
http://www.flordesalrestaurante.com
Horários e Reservas:
Aberto todos os dias: 12h30-15h30/19h30-23h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 20; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;

Seja bem-vindo quem vier por bem!!
O que confere a este espaço exclusividade é precisamente a
simbiose entre tradição e contemporaneidade!
A elegância combina com conforto e com modernidade. As
honras da casa são feitas a Trás-os-Montes, que está aqui
representado nos muitos apontamentos de decoração que
povoam o espaço.
Comer e conversar... é só começar!
Na sala de estar partilham-se prazeres à volta da mesa. Podem
ser conversas, um copo de vinho ou um charuto...
Aqui os prazeres são outros e até há carta de charutos. As mesas
são redondas e os cadeirões têm um ar confortável.
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Quem chega vai-se sentando à volta das mesas, seja conhecido
ou não.
Prevê-se igualmente a criação de um clube de charutos.
Há quem prefira tomar o café nesta sala, onde é permitido
fumar.
Este espaço, com capacidade para 20 pessoas, pode ainda ser
reservado, em exclusivo, para jantares de grupo ou reuniões
empresariais.

Montalegre
Borda D'Água

Sol e Chuva

Morada: Rua Central, 46 5470-430 Salto-Montalegre

Morada: Rua Ridante, 1

Telefone: +351 253 659 216

Telefone: +351 276 556 171 Fax: +351 276 555 099

5470-526 Pisões-Montalegre

Website: http://www.solechuva.com

Horários e Reservas:
Aberto todos os dias;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Parque de estacionamento;

Local simples e rústico que serve comida boa. O bacalhau à
Borda d'Água, a carne de vaca barrosã e as febras de porco nas
brasas são as especialidades.

Horários e Reservas:
Reserva:: Não;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento;
Panorâmico;

De localização invejável, e com uma esplanada inspiradora, este
restaurante situa-se na estalagem do mesmo nome. São várias
as especialidades para além do bom fumeiro de Barroso: a truta
à moda da casa e o bacalhau à Sol e Chuva.

Paredes de Coura
O Conselheiro

Xisto

Morada: Largo Visconde de Mouselos
Paredes de Coura
Telefone: +351 251 782 610

4940 - 525 -

Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerra à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 85; Parque de estacionamento;

Restaurante muito popular pela generosidade das doses. Depois
das entradas, fartas, não se deve perder a vitela assada e leitecreme.

Morada: Boalhosa 4940-344 Insalde - Paredes de Coura
Telefone: +351 939 334 565
E-mail: geral@casadoxisto.com Website:
http://www.casadoxisto.com
Horários e Reservas:
Encerra à terça-feira;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessos:
Autocarro;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);

Restaurante de cozinha tradicional portuguesa, com vista para a
montanha, para o lago e jardim.
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Peso da Régua
Castas & Pratos
Morada: Rua José Vasques Osório 5050-280 Peso da
Régua
Telefone: +351 254 323 290 Fax: +351 254 323 290
E-mail: info@castasepratos.com Website:
http://www.castasepratos.com
Horários e Reservas:
12h30 – 15h00 / 19h30-22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

O Castas e Pratos, Restaurante/Wine Bar/Lounge/Gourmet, fica
localizado no emblemático armazém dos caminhos-de-ferro, no
coração da região do Douro. É um espaço multifacetado, criado
para o comércio de bens de consumo diversificados,
preferencialmente adquiridos no mercado nacional e em especial
vinhos do Douro.
Têm ao seu dispor um restaurante com gastronomia moderna e
criativa nunca esquecendo os sabores durienses.

Pinhão
Restaurante Rabelo - The Vintage House Douro
Morada: Hotel Vintage House - Lugar da Ponte 5085-034
Pinhão
Telefone: +351 254 730 230
E-mail: bookings@cshotelandresorts.com Website:
http://www.csvintagehouse.com/pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 75; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Hotel de charme no Douro, com esplanada sobre o rio, neste
restaurante recomenda-se o bacalhau salteado sobre cama de
puré de batata coberto com cebola e molho de tomate.
Acolhedor, espaço requintado e bem decorado, é ideal para um
fim de tarde apreciando um bom vintage.
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Ponte da Barca
Lindo Verde
Morada: Lugar do Castelo - Lindoso 4980-451 Ponte da
Barca
Telefone: +351 258 578 010 Fax: +351 258 578 011
E-mail: Lindoverde@clix.pt
Horários e Reservas:
Encerrado: 2ª Feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 150; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

A sua existência é já de 8 anos, mas com a atual gerência é
desde o ano 2002. Devido à sua localização tem mais
movimento de Verão e nesta época de Inverno, aos fins-desemana. Especialidades Gastronómicas: Bacalhau na Brasa com
Migas de Broa; Posta de Vitela à Montanha. Sobremesas: Delícia
da casa e Bolo de Bolacha.

Ponte de Lima
A Cozinha Velha

Garfo

Morada: Cangosta - Queijada 4990-685 Ponte de Lima

Morada: Rua Arrabalde São João Fora, Crasto-Ribeira
4990-388 Ponte de Lima
Telefone: +351 258 944 335

Telefone: +351 258 749 664
E-mail: geral@restaurantecozinhavelha.com Website:
http://www.restaurantecozinhavelha.com
Horários e Reservas:
12h00-15h00/19h00-23h00 Encerra à terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 96; Parque de estacionamento;

O Cozinha Velha é um restaurante dedicado especialmente à
cozinha regional portuguesa. Localizado em Queijada - Ponte de
Lima, dispõe de um interior muito agradável e acolhedor, além
de espaço próprio de estacionamento. De entre as
especialidades destaca-se o cabrito e o leitão, assados em forno
a lenha.

Monte da Nó
Morada: Lugar da Boa Morte - Correlhã 4990-288 POnte
de Lima
Telefone: +351 258 942 973 / 966 372 428
E-mail: montedano@sapo.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 220; Parque de estacionamento;

O nome vem-lhe da lenda do Monte da Nó, nos tempos em que

Website: http://residencialogarfo.pt/pt
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 200; Parque de
estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

O Açude
Morada: Centro Náutico - Arcozelo
Lima
Telefone: +351 258 944 158

4990-150 Ponte de

E-mail: geral@restauranteacude.com Website:
http://www.restauranteacude.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00/19h00-22h00 Encerra à
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 90; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
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os mouros mandavam aqui na Península. A cozinha é regional,
com os tradicionais assados de carne e bacalhau, os rojões e o
arroz de sarrabulho.

Pinheiro Manso
Morada: Lugar da Giesta - Seara
Lima
Telefone: +351 258 742 263

4990-755 Ponte de

Com uma magnífica panorâmica sobre o Lima, o restaurante
Açude serve especialidades gastronómicas da região e exibe
uma excelente garrafeira. De entrada,há favas com fumados, as
ovas de bacalhau, o bacalhau com broa ou o polvo à lagareiro e,
na época, a lampreia do rio Lima. Mais de 300 referências de
vinhos nacionais, franceses, espanhóis e chilenos.

E-mail: info@pinheiromanso.com Website:
http://www.pinheiromanso.com/restaurante/
Horários e Reservas:
Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 200; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Restaurante típico, com longos anos de tradição e experiência na
confeção de pratos regionais do Alto Minho. Da ementa fazem
parte os rojões à minhora, o sarrabulho, lampreia e cozido à
portuguesa.

Porto
Cosa Rio

Mercearia

Morada: Rua de São Francisco, 8 4050 - 548 Porto

Morada: Cais da Ribeira, 32-33 A 4050-510 Porto

Telefone: +351 222 000 712

Telefone: +351 222 004 389

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra ao domingo e segunda-feira
(ao jantar);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 70; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a fumadores;

Restaurante típico com vista para o velho casario da Ribeira. A
confeção é de qualidade e o atendimento simpático. Esta casa
dispõe de um serviço diário, denominado "almoço de trabalho",
muito económico, e serve refeições ao longo do dia. Nas
entradas há as gambas com alho, mexilhões em vinho branco e
pimentos de Padrón. Nas carnes serve o bife com queijo e nozes,
a espetada tropical ou o bife «Porto-hot». Nos peixes há a delícia
de gambas e o bacalhau.

E-mail: geral@restaurantemercearia.com Website:
http://www.restaurantemercearia.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-16h00/19h00-23h30 Encerra à
terça-feira.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 120; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante com vista para o rio Douro, Iniciou a sua atividade
há mais de 20 anos. O nome Mercearia, é uma homenagem aos
merceeiros que povoaram a zona ribeirinha, junto ao rio Douro,
desde o século XVI. Tem como especialidade os mariscos frescos
e o peixe para grelhar.
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Póvoa de Varzim
Costa

Estrela do Mar

Morada: Rua Dr. Armindo Graça, 193 4490-608 Póvoa de
Varzim
Telefone: +351 252 684 139

Morada: Rua Caetano de Oliveira, 144 r/c 4490-429
Póvoa de Varzim
Telefone: +351 252 645 330

E-mail: rest.costa.pv@gmail.com Website:
http://www.restaurantecosta.com
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 180; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Horários e Reservas:
Encerrado: quarta-feira;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 50; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);

Restaurante tipo familiar, especializado na cozinha da Região.

Sabrosa
Conceitus - Winery Restaurant

Restaurante Quinta do Portal

Morada: Hotel Rural Quinta Nova de Nossa Senhora do
Carmo 5085-222 Covas do Douro
Telefone: +351 254 730 430 / +351 96 986 00 56 Fax:
+351 254 730 431
E-mail: hotelquintanova@amorim.com Website:
http://www.quintanova.com

Morada: EN 323 5060-909 Celeirós

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 13h00-15h00 / 20h00-22h00 Encerra
ao domingo ao jantar e segunda todo o dia, mas garante
refeições para hóspedes e grupos reservados. Outras atividades
disponiveis: alojamento (Hotel Rural 4*), Bar Vinico, Piqueniques,
Circuito Pedestre, Winetours, Provas de Vinhos, Provas de Azeite,
Espaço para crianças, Wine Caching, etc.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 72; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

É o primeiro “winery restaurant” a abrir no Douro. No Conceitus
Winery Restaurant os vinhos comandam a comida. Um novo
apelo que valoriza os sabores da gastronomia local, com o que a
natureza oferece de melhor em cada época do ano. Possibilidade
de trazer a sua própria garrafa de vinho para a refeição (Bring
Your Own Bottle (BYOB)), provar vários vinhos à mesa, testar
vinhos históricos ou percorrer alguns vinhos a copo. É uma
experiência vínica memorável, sempre com o olhar nos vinhedos
e rio Douro!

Telefone: +351 259937000 Fax: +351 259937009
E-mail: reservas@quintadoportal.pt Website:
http://www.quintadoportal.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Todos os dias das 12:30 às 14:30 e das
19:30 às 22:00;
Outras Informações:
O Restaurante da Quinta do Portal localiza-se na Região de Trás
os Montes e Alto Douro, Distrito de Vila Real, Concelho de
Sabrosa, Celeirós do Douro. A propriedade encontra-se envolvida
num ambiente de Campo e Montanha, mas sobretudo envolvido
numa paisagem de vinhedos. Estamos a 1h20 do aeroporto do
Porto.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 90; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Descubra uma experiência enogastronómica única.
A perfeita harmonização de uma cozinha de autor com os nossos
sabores tradicionais portugueses, e a deliciosa combinação com
os vinhos da Quinta do Portal, num ambiente descontraido e
convival.
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São João da Pesqueira
Cantiflas
Morada: Rua Nova, 13 5130-301 São João da Pesqueira
Telefone: +351 254 484 474
Website: http://www.facebook.com/cantiflas.restaurante
cantiflasdouro
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 / 19h00-22h00 Encerra
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Espaço simples e familiar, onde pode apreciar pratos típicos da
região com um toque muito caseiro.

Tabuaço
Tábua d'Aço
Morada: Rua Abel Botelho 5120-397 Tabuaço
Telefone: +351 912 507 829 / 254 781 711
E-mail: geral@restaurantetabuadaco.com Website:
http://www.restaurantetabuadaco.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 09h30-15h30 / 18h30-23h30 Encerra
no sábado;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 80; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores;

Projeto de um austríaco, Thomas Franz Egger, casado com uma
portuguesa e currículo largo na hotelaria, o Tábua d’Aço,
inaugurado em 2003, apresenta uma ementa fundamentada nos
pratos típicos da Beira, mas onde se encaixam algumas
sugestões de origem austríaca, italiana, asiática e espanhola,
como o lombo à Tirol. Entradas agradáveis preparam a chegada
dos principais, com destaque para o excelente bacalhau com
broa e coentros na telha. A posta e as costeletinhas de javali são
outras opções. Terra mar e paella podem ser apreciadas
mediante encomenda
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Tarouca
Marisqueira O Solar
Morada: Lugar da Tapadinha - Castanheiro D' Ouro
3610-119 Tarouca
Telefone: +351 96 424 29 97
Website: http://marisqueiraosolar.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 150; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Casa ampla onde poderá saborear diversos grelhados, enquanto
aprecia a vista panorâmica sobre Tarouca e a Serra de Santa
Helena. O restaurante possui um salão vocacionado para a
realização de eventos variados.

Terras de Bouro
O Pimpão - Bela Vista

Refúgio do Gerês

Morada: Chã-Ermida 4845-070 Gerês - Terras de Bouro

Morada: Av. Manuel Francisco da Costa, 1364845-067
Gerês
Telefone: +351 253 390190 Fax: +351 253 390199

Telefone: +351 253 391 560
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 150 ; Parque de estacionamento;

As especailidades são as carnes regionais principalmente carnes
na brasa. Oferece cabrito, posta de vitela à serrana, vitela no
forno, rojões e papas de sarrabulho. Serve ainda bacalhau à
Pimpão e paelha mista. Apresenta ainda uma boa lista de bons
vinhos da região.

E-mail: hotel@aguasdogeres.pt Website:
http://www.aguasdogeres.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Todos os dias: 12h30 às 15h00 e 19h30
às 22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Restaurante "Refúgio do Gerês" - Localizado no Hotel Águas do
Gerês, no centro da estância termal, este restaurante é
conhecido pela sua deliciosa comida. As especialidades são o
Cabrito Assado à Gerês, o Bacalhau à "Chef" e o Naco de Vitela
Barrosã com batata a "murro". Para além das especialidades
poderá também usufruir de uma ementa vegetariana e de
comida internacional. Se nos visita com propósitos de saúde serlhe-ão proporcionadas dietas equilibradas, elaboradas por um
nutricionista e por um médico.
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Viana do Castelo
As Mós

Camelo

Morada: Lugar da Lomba - Subportela 4905-632 Viana do
Castelo
Telefone: +351 258 771 262

Morada: Rua de Santa Marta, 119 (EN 202) 4900-252
Santa Marta de Portuzelo - Viana do Castelo
Telefone: +351 258 839 090

Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 150; Parque de estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Os Sabores
Morada: Estrada Nacional 202 4925-344 Cardielos
Telefone: +351 258 831 143
Horários e Reservas:
Encerra: 3ª Feira e Domingo (jantar);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de
estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Restaurante localizado numa casa rústica e acolhedora, a servir
bons pratos da cozinha regional.

Postilhão
Morada: Estrada Nacional 13 - Cais Novo - Darque
4935-176 Viana do Castelo
Telefone: +351 258 331 031
E-mail: clubpostilhao@gmail.com Website: http://www.fa
cebook.com/pages/ClubPostilh%C3%A3o/688034121272624
Horários e Reservas:
Encerrado: 3ª Feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 83; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessos:
Autocarro;

E-mail: ocamelo@mail.telepac.pt Website:
http://www.ocamelo.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerra à segunda feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 800; Parque de
estacionamento;

Este restaurante dispensa apresentações no mundo da
gastronomia nacional. Famoso pelo seu cozido à portuguesa. Na
época, a lampreia ganha destaque, assada com batatinha nova.

Ponte do Neiva
Morada: Estrada Nacional 13 - Av. de S. Romão, 10
4935-512 Neiva
Telefone: +351 258 871 466 Fax: +351 n258 371 420
E-mail: geral@restauranteponteneiva.com Website:
http://www.restauranteponteneiva.com
Horários e Reservas:
Encerrado: 4ª Feira (jantar);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 200; Parque de estacionamento;
Acessos:
Autocarro;

Situado na saída A28 (Saída de Antas/ Castelo de Neiva), à
entrada da localidade de S. Romão do Neiva, está envolvido por
uma paisagem onde o verde se confunde com o azul, por entre
altos e planaltos. As especialidades apontam para uma cozinha
nortenha, onde o leitão ganha destaque (ou não fosse ele
confeccionado no forno a lenha). Possui uma garrafeira
criteriosa. Um espaço simples e sem pretensões que aposta na
neutralidade das cores. Especialidades de leitão assado no forno,
bacalhau à Braga, arroz de galo e lampreia.

Restaurante pertencente ao motel com o mesmo nome, a servir
pratos da cozinha portuguesa, francesa e espanhola. Local
rústico e aconchegante, todo em madeira, a oferecer um serviço
atento e uma cozinha de qualidade.
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Vieira do Minho
Retiro da Cabreira
Morada: Lugar de Tabuadelo, 102 4850-273 Vieira do
Minho
Telefone: +351 253 741 210
E-mail: retirodacabreira@gmail.com Website:
http://www.retirodacabreira.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra a quarta feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Um espaço onde predomina a decoração rústica, as paredes são
de granito, as mesas e bancos de madeira entre outros
elementos relembram o meio rural.
A cozinha é, claro, regional, honesta e saborosa.

Vila Nova de Cerveira
Braseirão do Minho

Casa das Velhas

Morada: E.N. 13 - Vila Meã 4920-140 Vila Nova de
Cerveira
Telefone: +351 251 700 240 Fax: +351 251 700 241

Morada: Rua das Mineirinhas 4920-217 Vila Nova de
Ceveira
Telefone: +351 251 708 482

E-mail: comercial@braseiraominho.com Website:
http://braseiraominho.com

E-mail: restaurante@mineirinhas.com Website:
http://www.mineirinhas.com

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 1500; Parque de
estacionamento;

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias: 12h30-15h00 /
20h00-23h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 64; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante pertencente ao complexo turístico do Hotel Turismo
do Minho, sendo um restaurante de referência na região no que
se refere à gastronomia local. Aos sábados à noite proporciona
jantares dançantes e arraiais minhotos nos Jardins.

Casa do Lau
Morada: Lugar da Igreja - Loivo 4920-071 Vila Nova de
Cerveira
Telefone: +351 251 795 162
Horários e Reservas:
Encerrado: 5ª Feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:

O nome já tem mais de 100 anos, mas foi apenas há uma
década que a casa onde viviam duas velhotas que adoravam
receber foi restaurada e transformada num restaurante. A
máxima deste espaço continua a mesma: “não apareça como
cliente, sinta-se como nosso convidado”. Toda em granito e
madeira, tem um fantástica esplanada virada para o rio Minho, é
moderna e com ambiente muito intimista. Da cozinha destacamse o carpaccio de bacalhau, polvo à lagareiro e arroz de pato à
antiga.
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Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

A Casa do Lau teve a sua origem numa antiga casa de Pasto,
localizada no Centro da Vila.

Vila Nova de Famalicão
Páteo das Figueiras
Morada: Rua de Além, 257 - Gavião 4760-203 Vila Nova
de Famalicão
Telefone: +351 252 316 464
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 160; Parque de
estacionamento;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Restaurante instalado numa casa rústica bem recuperada a
oferecer sugestões culinárias da região. Nas noites de sexta-feira
existem espectáculos de fado.

Vila Nova de Gaia
Barão de Fladgate

Casa Branca

Morada: Rua do Choupelo, 2504400-088 Vila Nova de
Gaia
Telefone: +351 223 742 800

Morada: Rua da Bélgica, 86 - Praia de
Lavadores4400-044 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 227 727 400

E-mail: bookings@baraofladgate.pt Website:
http://www.baraofladgate.com

E-mail: info@casabranca.com Website:
http://www.casabranca.com

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 13h30-15h00 / 19h30-22h30
Encerra domingo ao jantar;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00/19h00-22h00 Encerra à
segunda-feira e à terça (ao almoço);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 1000; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Situado numa das salas das Caves Taylor´s, está aberto ao
público desde 1994. Possui uma vista panorâmica espectacular
sobre o Porto, em particular sobre o seu centro histórico. A
aposta na qualidade da comida e o cuidado com o serviço
oferecido revelam-se nas favoráveis apreciações efectuadas
pelos críticos gastronómicos. Restaurante “Embaixador do Vinho
do Porto”, proporcionando uma ementa própria para degustar
com Vinho do Porto, para além de uma vasta carta de Vinhos do
Porto com 30 referências predominando uma vasta escolha de

Situado na praia de Lavadores, em frente ao mar, este
restaurante foi fundado há cerca de meio século, apresenta um
serviço cuidado e discreto, em várias salas amplas e
acolhedoras.

Monte Murado
Morada: Alameda Sra. da Saúde 4415-351 Carvalhos
Telefone: +351 22 783 15 08 Fax: +351 22 784 03 18
E-mail: info@montemorado.pt Website:
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Vintages da Taylor’s, Fonseca, Croft e Romariz."

Horta dos Reis
Morada: Rua Camilo Castelo Branco, 947 4400-063 Vila
Nova de Gaia
Telefone: +351 22 091 59 11 / 22 377 03 24
E-mail: info@hortadosreis.com Website:
http://www.hortadosreis.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30-15h30/20h00-24h00 Encerra
domingo para jantar;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 200; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Casa de ambiente simples e descontraído, ganha pela paisagem
sobre o rio Douro e a cidade do Porto e também pela boa
cozinha praticada, a qual privilegia a qualidade dos ingredientes.

Pasta Caffé - Cais de Gaia
Morada: Cais de Gaia - Av. Ramos Pinto, Loja 320 Santa
Marinha 4400-161 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 93 662 22 62
Website: http://www.pastacaffe.pt
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

http://www.montemorado.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias: 12h00-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 150; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Localização previligiada no cimo do Monte da Senhora da Saúde.
Espaço acolhedor e descontraído inserido numa paisagem verde
de grande beleza, com uma ementa a dar destaque aos sabores
nacionais.

Provas
Morada: Avenida Ramos Pinto, Loja 310 Cais de
Gaia4400-266 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 223 744 297
E-mail: reservas.provasdocais@gmail.com Website:
http://www.facebook.com/provas13
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 70; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessos:
Autocarro;

Na recente zona do Cais de Gaia nasceu um restaurante
moderno com vista para o rio Douro, a propor pratos regionais
bem preparados. Garrafeira completa. Cozinha portuguesa de
inspiração transmontana, vinhos e petiscos, alojados num
espaço moderno e flexivel.

Restaurante / Bar Irish & Co.
Espaço com gastronomia italiana em ambiente acolhedor. Com
perto de 20 restaurantes distribuídos por várias regiões do país,
a marca Pasta Caffé está presente em centros comerciais e em
restaurantes de rua, como na Doca de Santo Amaro, em Lisboa,
e no Cais de Gaia, no Porto. Oferece pratos típicos da cozinha
italiana, contemplando entradas, saladas, pasta, pratos no forno,
pizzas e pratos de carne.

Real Indiana
Morada: Cais de Gaia, Loja 360 r/c 4400-161 Vila Nova de
Gaia
Telefone: +351 223 744 422 Fax: +351 223 744 420
E-mail: real.indiana.pt@gmail.com Website:
http://www.realindiana.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias:
12h00-15h00/18h30-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:

Morada: Av. Ramos Pinto, Loja 540 R/c, Cais de Gaia
4400-161 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 22 370 24 82 Fax: +351 22 375 50 39
E-mail: irishcompany.gaia@gmail.com Website:
http://www.facebook.com/irishcaisdegaia
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 150; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessos:
Autocarro;

Restaurante e Bar, tipicamente irlandês, com música ao vivo.
Localizado no Cais de Gaia, é uma excelente opção para quem
aprecia boa música irlandesa enquanto degusta uma Guiness.
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Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 200; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;

Cozinha tradicional indiana com o glamour inovador do design de
Paulo Lobo, possibilitando a degustação de diversas iguarias
indianas com vários níveis de picante: suave, médio e picante.

VINUM Restaurant and Wine Bar
Morada: Rua do Agro, 141 (Grahams Port
Lodge)4400-281 Vila Nova de Gaia
Telefone: +351 220930417
E-mail: reservas@vinumatgrahams.com Website:
http://www.vinumatgrahams.com
Horários e Reservas:
Wine bar: segunda a domingo, das 10.00 às 24.00 h
Restaurante: de segunda a sexta, das 12.30 às 16.00 h e das
19.30 às 24.00h
Fins-de-semana das 12.30 às 16.00h e das 19:30 à 01.00h;
Outras Informações:
Reserva aconselhável para o restaurante.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 250; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Metro;

O VINUM apresenta uma proposta gastronómica da mais alta
qualidade que visa trazer para a mesa o melhor da cozinha
tradicional do Douro, de Trás-os-Montes, do Minho e do Oceano
Atlântico: Chamuças de Moura e Maçã, Alheira grelhada com
pimentos, peixe grelhado da lota de Matosinhos e costeletão de
vaca velha de Trás-os-Montes. A estes pratos tradicionais,
acrescentamos um toque de inovação inspirado nas mais
importantes referências da cozinha internacional, no intuito de
oferecer uma experiência gastronómica singular, como os Bifes
Tártaro, o Rosbife, o Foie Gras Mi-Cuit ou o Rabo de Boi guisado
com vinho.

Vila Real
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Cais da Villa

Casa de Pasto Chaxoila

Morada: Rua Monsenhor Jerónimo do Amaral (Estação de
Comboios de Vila Real) 5000-570 Vila Real
Telefone: +351 259 351 209

Morada: Estrada Nacional N2Borralha5000-062 Vila Real

E-mail: geral@caisdavilla.com Website:
http://www.caisdavilla.com
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 160; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Localizado num antigo armazém dos caminhos-de-ferro, em Vila
Real, junto à estação, num edifício histórico com mais de cem
anos, o espaço Cais da Villa, destaca-se pela criatividade e
inovação do projecto, considerado, pelo Turismo de Portugal,
como ponto de interesse turístico na região duriense e alto
duriense.
Com o crescimento da cultura gourmet e do enoturismo o
espaço Cais da Villa, pela mão do empresário Edgar Gouveia, é
dedicado aos apreciadores, cada vez mais exigentes, que
desejam conhecer os produtos da região duriense e
transmontana, através de experiências únicas, num espaço com
condições e serviço excelentes.
Este espaço divide-se em restaurante gourmet, com capacidade
para 60 pessoas e Winehouse composta por um bar, com
capacidade para 20 pessoas, e garrafeira. Além dos espaços
interiores tem uma esplanada para cerca de 100 pessoas.
Cais da Villa é um lugar a visitar antes de almoço, ao almoço, ao
jantar, para descontrair, para café ou simplesmente para acabar
a noite.

Telefone: +351 259 322 654 / +351 93 734 68 25
E-mail: info@chaxoila.com Website:
http://www.chaxoila.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias da semana: 9h00 24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 60; Parque de estacionamento; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

A Casa de Pasto Chaxoila tem na gastronomia regional a sua
maior inspiração. A cozinha está a cargo de mãos experientes
que preparam cada prato com carinho para servir à mesa o
melhor do Douro e Trás-os-Montes. Com as portas abertas desde
1947, damos uma atenção especial à seleção dos produtos que
usamos no restaurante. A autenticidade e a qualidade são
fatores chave que possibilitam apresentar em cada prato o
melhor da gastronomia da região. À gastronomia de caráter
regional adicionamos os melhores vinhos, sobretudo do Douro,
DOC e Porto. Porque estamos numa região única, com sabores
que se perdem nas memórias da História, a nossa paixão pela
gastronomia regional transmontana, pela tradição, pelos vinhos
e pela cultura regional são a nossa fonte de inspiração! As
nossas especialidades são as Tripas aos Molhos, Grão com
Mãozinha de Vaca, Cabrito assado e Carne à Chaxoila.

Vila Verde
Torres
Morada: Lugar da Bouça - Ponte S. Vicente 4730-400 Vila
Verde
Telefone: +351 253 361 619
E-mail: vilaverde@restaurantetorres.pt Website:
http://www.restaurantetorres.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerra: quinta-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 80; Parque de
estacionamento; Área reservada a não fumadores;

Restaurante situado no coração do concelho de Vila Verde, a 5
km da sede do município, na margem direita do rio Homem, com
vista para a Serra do Gerês. Possui instalações do tipo rústico,
remodeladas em 2003. O restaurante tem quatro salas e propõe
pratos como pataniscas de bacalhau, cabidela de vitela, papas
de serrabulho, rojões á minhota e parrilhada de peixe com
camarão.
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