Restaurantes e Cafés
Centro de Portugal
Abrantes
A Pegacha

Restaurante Típico Cascata

Morada: Rua do Sobral, 128 - Pego 2200-361 Pego

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

Telefone: +351 241 833 242
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-16h00 / 19h00-22h30 Encerra à
segunda-feira ao jantar;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Abriu em 1989, tem um ambiente acolhedor e possui um bar.
Algumas das especialidades são Bacalhau com batata a murro e
migas, frango no churrasco, churrascada mista, costeletas de
borrego e ensopado de borrego.

Sabores da Cascata Restaurante
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
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;

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!

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

Com uma vista priviligiada sobre o rio tejo e os campos, possui
uma gastronomia tipica de qualidade.
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Alcanena
Restaurante O Mal Cozinhado
Morada: Rua Conde de Monsanto, 140 2380-575
Monsanto - Alcanena
Telefone: +351 249 878 101
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00 - 14h00 / 20h00 - 22h00 (de 3ª
Feira a Domingo) Fechado: 2ª Feira;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Caraterísticas e Serviços:
Panorâmico;

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
Restaurante do Hotel Fortaleza de Almeida
Morada: Rua da Muralha 6350-112 Almeida
Telefone: +351 271 574 283 Fax: +351 271 574 320
E-mail: hotelfortalezadealmeida@gmail.com Website:
http://www.hotelparadordealmeida.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 150; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
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Restaurante inserido numa unidade hoteleira. Os pratos são
confecionados segundo a tradição beirã e a garrafeira tem
qualidade.

Aveiro
5 Reis

Adega São Gonçalinho

Morada: Rua de Santiago 3810-164 Aveiro

Morada: Rua das Salineiras, 28 3800-250 Aveiro

Telefone: +351 234 382 145

Telefone: +351 234 425 148

E-mail: augusta.limoes@gmail.com Website:
http://www.facebook.com/Restaurante5Reis/timeline

E-mail: adegasaogoncalinho@gmail.com Website: http://
www.facebook.com/pages/Adega-SGon%C3%A7alinho/168485219933763?sk=timeline

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Panorâmico;

Galetos Dourados
Morada: Rua Engenheiro Von Haffe, 7-B 3800-177 Aveiro

Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerramento semanal:;
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Telefone: +351 234 427 401
E-mail: geral@galetosdourados.pt Website:
http://www.galetosdourados.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerramento semanal: Domingos;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 60; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante brasileiro inaugurado em 1990, que rapidamente se
tornou uma referência na cidade. Linguiça, picanha e muqueca
são alguns dos pratos tipicamente brasileiros servidos neste
simpático e tranquilo local. As suas especialidades são o Tutu à
Mineira, o picadinho à Élis Regina e o strogonoff de fillet.

O Telheiro

Espaço rústico muito frequentado por jovens, a apresentar uma
ementa baseada em receitas da cozinha tradicional portuguesa.

João Padeiro
Morada: Hotel João Padeiro - Rua da República, 13 Cacia 3800-533 Cacia
Telefone: +351 234 911 326
E-mail: reservas@hoteljoaopadeiro.com Website:
http://www.hoteljoaopadeiro.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 100; Parque de estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Morada: Largo da Praça do Peixe, 20/21 3800-243 Aveiro
Telefone: +351 234 429 473
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h30 / 19h00-23h00 Encerra à
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 140; Panorâmico; Área reservada
a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Referência em Aveiro, o restaurante oferece uma decoração
rústica, muito acolhedora, que se alarga por três salas distintas.
As paredes de tijolo burro, com painéis de azulejos, e os
utensílios típicos ajudam a criar uma decoração original. O peixe
domina a ementa, a começar nas entradas, em que se destacam
as pataniscas de bacalhau e os mexilhões na casca. Seguem-se
diversos peixes para grelhar, ao sabor do que o mar oferece,

Situado nos arredores de Aveiro, este restaurante pertence ao
hotel com o mesmo nome. Propõe pratos bem confecionados,
destacando-se o linguado à João Padeiro e a chanfana.

Sal Poente
Morada: Cais dos Remadores Olímpicos, 83 3800-256
Aveiro
Telefone: +351 234 382 674 / +351 91 513 86 19
E-mail: salpoente@salpoente.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30-14h30 / 19h30-22h30 Encerra
ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 60; Panorâmico; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
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açorda de camarão, arroz de peixe e polvo à lagareiro. Nas
carnes, pode optar pelo cabrito assado ou pelos medalhões de
vitela grelhados.

É um espaço de grande beleza e requinte, onde apetece ficar
durante horas. A recuperação efetuada num antigo e tradicional
armazém de sal, encostado à Ria de Aveiro, merece rasgados
elogios. Com a estrutura bem tratada, valoriza-se a cozinha de
cariz regional, onde o peixe é rei e senhor. Mexilhão suado e
amêijoas “da nossa ria” abrem a ementa, seguindo-se o marisco
e o peixe fresco, e a caldeirada de enguias, ou línguas de
bacalhau com arroz de berbigão. Ótima lista de vinhos.

Belmonte
Restaurante da Pousada de Belmonte
Morada: Convento da Esperança - Pousada de Belmonte
6250-064 Belmonte
Telefone: +351 275 910 300 / +351 91 706 31 16 Fax:
+351 275 912 060
E-mail: reservas@conventodebelmonte.pt Website:
http://restaurante.conventodebelmonte.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 13h00-15h00 / 19h30-22h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 60; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Integrado na belíssima Pousada de Belmonte, é um dos
restaurantes mais refinados da região, com magnífica vista
sobre a Cova da Beira. A ementa apresenta sugestões
diversificadas, sendo possível saborear pratos de inspiração
regional (como o já famoso "guisado de cabrito no pão de Caria)
e também outras criações mais inovadoras.

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. Chega-
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se, 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.

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
Frutas à Chefe, completam a oferta.

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.

Paraíso do Coto
Morada: Rua do Outeiro, 30 - Quinta da Lage 2500-432
Coto - Caldas da Rainha
Telefone: +351 262 845 333
Horários e Reservas:
12h00 -16h00 / 19h00 - 23h00 Encerra segunda-feira e terçafeira excepto feriados;
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 140; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Restaurante de cozinha tradicional portuguesa com
especialidade de Leitão Assado à Bairrada e Grelhados.
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Castelo Branco
Restaurante "O Lagar" - Herdade do Regato
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: geral@herdadedoregato.com Website:
http://www.herdadedoregato.com
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;

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.

Castelo Rodrigo
Transmontano
Morada: Avenida 25 de Abril, 66 6440 Figueira de Castelo
Rodrigo
Telefone: +351 271 319 020 Fax: +351 271 319 027
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 250; Panorâmico; Área reservada
a não fumadores;

Espaço familiar com duas salas e uma vista muito bonita sobre o
castelo. Pertence à Pensão Transmontano da Beira e propõe uma
boa variedade de pratos regionais.
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Castro Daire
O Músico
Morada: Avenida General Humberto Delgado - Ed de São
Macário, 3º D 3600 Castro Daire
Telefone: +351 232 382 015
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 280; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;

Restaurante elegante com muita luz natural e com uma
fantástica vista para a serra. Aqui poderá apreciar deliciosos
pratos regionais.

Coimbra
Adega Típica Pharmácia

Alfredo

Morada: Rua do Brasil, 96 3030-775 Coimbra

Morada: Avenida João das Regras, 32 3040-256 Coimbra

Telefone: +351 239 404 609

Telefone: +351 239 441 522 Fax: +351 239 441 500

E-mail: adegapharmacia@gmail.com

E-mail: restalfredo@gmail.com

Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 11h00-02h00;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Caraterísticas e Serviços:
Panorâmico;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 09h00-02h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 270; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Espaço rústico e muito aconchegante a sugerir pratos da cozinha
regional portuguesa.

Café Santa Cruz
Morada: Praça 8 de Maio3000-300 Coimbra
Telefone: +351 239 833 617
E-mail: geral@cafesantacruz.com Website:
http://www.cafesantacruz.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerra domingo segunda - sábado: 07h00 02h00;
Outras Informações:
Lançamos em Março de 2012 um doce regional sob a designação
de "Crúzio". Juntamos também em anexo alguma informação
sobre o nosso doce. Para além da beleza arquitectónica do
edificio e da história do próprio Café (celebra 90 anos no próximo
mês de Maio).promovemos também espetáculos de Fado de
Coimbra, lançamentos e apresentações de livros e de CD's,
tertúlias sob os mais diversos temas (associativismo, político,
social, económico, cultural, ....) e iniciamos recentemente uma
parceria com jovens artesãos, sob a forma de feira de artesanato
Urbano, designada Mercado no Café.
Dispomos ainda de um espaço onde estão continuamente
patente exposições das mais diversas artes - escultura,
fotografia ou pintura.
Caraterísticas e Serviços:

Situada na zona histórica da cidade, esta casa rústica apresenta
bons pratos tradicionais portugueses. A especialidade é o
marisco: arroz de marisco, cataplana rica do mar e espetada de
tamboril com gambas.

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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Esplanada; Capacidade: 100; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);

Descubra
0 Café Santa Cruz…
O Café Santa Cruz é uma referência, não só na Baixa, mas em
toda a Cidade de Coimbra. Situado em plena Praça 8 de Maio,
integra todos os roteiros internacionais e é ponto de passagem
obrigatório para todos os que visitam a cidade. Desde 1923,
altura em que foi fundado, que alimenta a sua mística das 7h às
2h da manhã.
O edifício construído de raiz em 1530 para servir de igreja
paroquial, conheceu outras funções após a sua dessacralização:
um armazém de ferragens, uma esquadra de polícia, armazém
de canalizações e até uma estação de bombeiros.
Após muita e demorada controvérsia acerca da instalação de um
café-restaurante de estilo neo-manuelino, junto da Igreja de
Santa Cruz, tudo se resolve com a alteração do projeto da
fachada da autoria do arquiteto Jaime Inácio dos Santos.
Em termos formais, o edifício sofreu várias alterações desde a
sua fundação, sendo a mais significativa em 1923, quando foi
adaptada às funções de Café-Restaurante.
O edifício está classificado desde Outubro de 1921 como
Monumento Nacional.
Existimos para…
“A filosofia do Café Santa Cruz é preservar no seu espaço
hábitos que são apenas visíveis em Cafés carismáticos, onde
folhear um jornal, ler um livro, conversar são rituais a preservar
neste espaço onde as tertúlias acontecem de um modo informal.
Com propostas que passam pela projeção de documentários,
pela apresentação de contadores de histórias, de lançamento de
livros e de revistas, de música ao vivo, num espaço que se
pretende de divulgação da cultura.”

Covilhã
Solneve
Morada: Rua Visconde da Coriscada, 126 6200-077
Covilhã
Telefone: +351 275 323 101 Fax: +351 275 314 773
E-mail: reservas@solneve.pt Website:
http://www.solneve.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias: 12h00 - 15h30 /
19h00 - 22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 120; Parque de estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante pertencente ao hotel com o mesmo nome, situado
no centro da cidade da Covilhã. Propõe iguarias da cozinha
nacional e regional e uma boa garrafeira.
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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
A Cabana

Santa Rita

Morada: Estrada Nacional de Leiria, 160 - Valada
2495-407 Fátima
Telefone: +351 249 531 511

Morada: R. Rainha Santa Isabel 2495-424 Fátima

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

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

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 11:30-15:00 / 19:00-22:00;
Encerra à quarta-feira;
Outras Informações:
fraldário
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Acessibilidade:
Acesso para deficientes;

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;

Somos um restaurante familiar onde oferecemos um serviço com
mais de 30 anos de experiência destacando a Cozinha
Tradicional Portuguesa.

Cozinha regional, especialmente da Madeira e dos Açores.

Segredo de Fátima
Morada: Avenida D. José Alves Correia da Silva nº
2022495 Fátima
E-mail: segredodefatimahamburgueria@gmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12:00-23:00;
Outras Informações:
Em dias de peregrinação temos serviço de pequeno almoço a
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partir das 7:00
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 24; Panorâmico; Área
reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada acessível: Total;
Circulação acessível no espaço interior: Parcial; Acessibilidade a
áreas/serviços: Esplanada; Competências de atendimento:
Incapacidade visual, Incapacidade motora;

Situado por cima do Hotel Lux, à frente do Posto de Turismo e
próximo de uma das entradas do Santuário de Fátima, este
Restaurante inaugurado em 2015 com um ar Clean e uma
esplanada panorâmica enorme, é o sitio ideal para se visitar e
degustar.
Confecciona hamburgueres de excelente qualidade, tem a
inovação de apresentar um Português Hamburguer de Bacalhau
e não falha nos dois pratos tipicos Portugueses diários como o
Arroz de Pato e Bacalhau à Brás. A Pastelaria é de produção
própria e muito saborosa. Não esquecer de comprar uma caixa
de Segredos de Fátima para a viagem.

Ferreira do Zêzere
Casa dos Leitões
Morada: Bela Vista - Águas Belas 2240-009 Ferreira do
Zêzere
Telefone: +351 249 366 135 Fax: +351 249 366 015
Website: http://www.restaurante-casadosleitoes.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra à segunda-feira e à terça-feira
(jantar);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 300; Panorâmico; Área reservada
a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante de grandes dimensões cuja especialidade é o leitão
assado, apresentando também outras propostas regionais.

Figueira da Foz
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Al Dente - Ristorante Italiano

Pôr do Sol

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

Morada: Rua dos Pescadores, 60 Buarcos 3080-325
Figueira da Foz
Telefone: +351 233 432 487

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

E-mail: info@restaurantepordosol.com Website:
http://www.restaurantepordosol.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: 93; Panorâmico; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Restaurante com tradição com serviço eficiente onde pode
apreciar excelentes grelhados, pratos tipicos e refeições rápidas.

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.

Fornos de Algodres
Os Unidos
Morada: Estrada Nacional 16, 75 6370-147 Fornos de
Algodres
Telefone: +351 271 709 540 Fax: +351 271 703 477
E-mail: geral@restauranteunidos.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 50; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
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Espaço moderno, a funcionar como café e como restaurante, a
proporcionar belas vistas sobre a serra da Estrela. Propõe bons
pratos da cozinha regional.

Gouveia
Júlio

Restaurante Madre de Água

Morada: Travessa do Loureiro, 11-A 6290-534 Gouveia

Morada: Quinta Madre de Água 6290-651 Vinhó - Gouveia

Telefone: +351 238 498 016

Telefone: +351 238 490 500 Fax: +351 238 490 509

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 72; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;

Começou por ser cervejaria, com bons petiscos. Em 1976 abriu
como restaurante que entretanto mudou para maiores e mais
confortáveis instalações para satisfazer a crescente clientela.
Tem orgulho na sua cozinha de tradição beirã com raízes
serranas e oferece especialidades de gabarito: cabrito com
míscaros, arroz de carqueja com entrecosto, feijoca à pastor,
arroz de feijão com entrecosto em vinha d’alhos, batatinhas do
céu. Antes, deve experimentar-se a farinheira torrada no azeite
ou a morcela à moda de Gouveia e, para sobremesa pedir as
papas de milho. Na época da caça serve javali, perdiz e coelho.

E-mail: geral@quintamadredeagua.pt Website:
http://madredeaguahotelrural.pt/
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30 - 15h00 / 19h00- 22h00 Encerra
2ª feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 28; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

A apenas 5 minutos da cidade de Gouveia, na encosta da Serra
da Estrela, o Madre de Água Hotel Rural está inserido numa
propriedade com produção de vinho, queijo e fruta. Acompanhar
o pastor na ordenha e seu pastoreio diário, caminhar pelas
vinhas, desfrutar de um pic-nic serrano ou degustar a
gastronomia da região pelas mãos do Chef Valdir Lubave, são
algumas das experiências autênticas que esperam por si. Nos
dias mais quentes, a piscina exterior convida aos banhos de sol e
água, em plena harmonia com o espaço campestre. Nos dias
mais frios, o ambiente cuidado do hotel torna-se o seu abrigo
perfeito e quando a neve cai, a paisagem cobre-se de paz e
silêncio, ideal para uns dias únicos de descanso

Guarda
Belo Horizonte

Soadro Zêzere

Morada: Largo de São Vicente, 2 6300-601 Guarda

Morada: Rua Dr. Álvaro de Castro,1 6300-235 Valhelhas

Telefone: +351 271 211 454 Fax: +351 271 230 214

Telefone: +351 275 487 114 Fax: +351 275 487 119

Website: http://www.restaurantebelohorizonte.pt

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

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 10h00-22h30 Encerra à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 57; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Situado numa casa antiga na zona histórica, é um espaço
confortável a praticar uma cozinha saborosa. As paredes em
pedra e os castiçais antigos ajudam a compor o ambiente,
tornando o sítio ideal para quem gosta de boa comida em sítios
acolhedores. Realce para o cabrito assado à Padeiro, a

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h30-15h00 / 19h30-23h00 Encerra à
terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 60; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante serrano tradicional em pleno Parque Natural da
Serra da Estrela, na estrada que liga a Guarda a Manteigas. O
restaurante está instalado numa antiga casa de pedra
recuperada. Cozinha regional, onde se destacam algumas
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chouriçada e para a espetada de lulas com gambas. Boa lista de
vinhos.

originalidades da casa como os enchidos Regionais o pincho de
veado em alecrim, a torrada mediterrânica a truta do Zêzere, a
cabidela de galinha ou a sopa seca.

Leiria
A Toca

Adega do Mouzinho

Morada: Rua Doutor Correia Mateus 2400-127 Leiria

Morada: Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque - Pátio
do Sismeiro 2400-194 Leiria
Telefone: +351 244 814 919

Telefone: +351 244 832 221
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 08h00-24h00 Encerra ao sábado;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 100; Panorâmico; Área reservada
a não fumadores;

Restaurante rústico com decoração simples. Propõe receitas da
gastronomia portuguesa.

Cardápio do Visconde
Morada: Rua Nossa Senhora do Amparo, 76 2400-397
Leiria
Telefone: +351 244 861 500 Fax: +351 244 854 074
E-mail: geral@cardapiodovisconde.pt Website:
http://www.cardapiodovisconde.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-15h00 / 20h00-22h30 Encerra ao
domingo (jantar) e à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 230; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 80; Panorâmico;

Moinho do Rouco
Morada: Rua do Liz - Cortes 2410-847 Cortes
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
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;

Casa típica instalada no espaço onde antigamente funcionava
um lagar. O atendimento é amável e a cozinha praticada de
qualidade. Boa garrafeira.

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.

O Casarão

O Pinheiro

Morada: Estrada Nacional 19 - Cruzamento da Azóia
2400-823 Leiria
Telefone: +351 244 871 080 Fax: +351 244 872 155
E-mail: info@ocasarao.pt Website:
http://www.ocasarao.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h00 / 19h00-22h00 Encerra à
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 350; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Morada: Rua Mouzinho de Albuquerque, 14 A 2400-193
Leiria
Telefone: +351 244 823 841
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-22h00 Encerra ao domingo;
Encerrado de 15 a 30 de Setembro para férias;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $ (0€ - 10€);
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 50; Parque de estacionamento; Panorâmico; Área
reservada a não fumadores;

Este restaurante conta com 37 anos de existência. Na decoração
predominam as cores claras. O ambiente é familiar e o
atendimento cuidado. Possui vistas para o centro da cidade.
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“Cozinha-se bem quando se estima aqueles para quem se
cozinha.” As palavras são de Eça de Queiroz, mas refletem na
perfeição a atitude de O Casarão. Há mais de três décadas a
servir e a agradar aos comensais, aposta numa decoração
rústica e acolhedora, um serviço aprimorado e profissional e uma
cozinha tradicional, o que se revela uma fórmula de sucesso.
Entre as especialidades da casa vai encontrar a massinha de
robalo, migas de bacalhau na côdea, medalhões de pata negra
com castanhas e posta à lagareiro. Bolo de pinhão ou pudim
caseiro oferecem-se nos doces.

Lourinhã
Frutos do Mar

O Pão Saloio

Morada: Sítio da Água Doce - Atalaia 2530-015 Atalaia Lourinhã
Telefone: +351 261 416 588 Fax: +351 261 412 481

Morada: Rua da Guerra Peninsular, 27 2530-782 Vimeiro
- Lourinhã
Telefone: +351 261 984 355 Fax: +351 261 984 732

E-mail: frutosdomar@iol.pt

E-mail: o.pao.saloio@hotmail.com

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-24h00 Encerra à terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 260; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-16h00 / 19h00-22h00 Encerra à
segunda-feira;
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 168; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Situado perto da Areia Branca, na aldeia de Atalaia, oferece vista
para o mar e ambiente familiar. Espaço amplo com serviço
simpático e com decoração inspirada na temática marinha. As
especialidades são todas à base de mariscos, provenientes de
viveiros próprios, entre os maiores da Europa em matéria de
lagostas. Amêijoas à bulhão pato, lagosta suada, lagostins
grelhados ou arroz de sapateira com camarão, são pratosemblema desta casa aberta desde a década de 70 do século
passado.

Um espaço clássico e acolhedor, serve boa comida tradicional
portuguesa. A decoração é rústica. Aqui poderá deliciar-se com o
muito requisitado bacalhau assado com batata à murro, de boa
lasca e regado de azeite, o Lombo de porco à Tia Maria também
é uma opção a salientar.

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.
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Marinha Grande
Estrela do Mar - São Pedro de Moel

Marisqueira Flor do Liz

Morada: Avenida Marginal - São Pedro de Moel 2430-505
Marinha Grande
Telefone: +351 244 599 245

Morada: Rua da Boavista, 2/A - Praia da Vieira 2430-688
Vieira de Leiria
Telefone: +351 244 695 280 Fax: +351 244 697 340

E-mail: quintadafalca@quintadafalca.com Website:
http://www.quintadafalca.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 10h00-24h00;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 220; Panorâmico; Área reservada a não
fumadores; Área reservada a fumadores;

Tem uma localização singular numa falésia sobre o mar e por
isso a cozinha privilegia as matérias-primas marinhas de
qualidade. O viveiro de mariscos e o grelhador à vista do público
são igualmente imagens de marca desta casa com mais de trinta
anos mas remodelada à pouco tempo. A carta sugere ainda o
arroz, a açorda ou a cataplana de marisco, o robalo ao sal, e as
amêijoas à Bulhão Pato. As sobremesas mudam regularmente
mas contam com muitas singularidades, caso da mousse de
avelã.

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 120; Panorâmico; Área reservada a não
fumadores; Área reservada a fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Com uma localização privilegiada e panorâmica sobre a Praia da
Vieira, o Restaurante Marisqueira Flor de Liz, é o local ideal para
quem aprecia a qualidade de uma boa refeição na calma e
tranquilidade de um ambiente que o mar nos transmite. Arroz de
Marisco da Praia de Vieira de Leiria foi o vencedor das 7
Maravilhas da Gastronomia Portuguesa.

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.

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:
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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.

Nazaré
Mar Bravo

São Miguel

Morada: Praça Sousa Oliveira, 71 2450-159 Nazaré

Morada: Avenida da República - Nazaré 2450-101 Nazaré

Telefone: +351 262 569 160 Fax: +351 262 569 169

Telefone: +351 262 562 403 Fax: +351 262 561 278

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

E-mail: geral@s.miguel.com Website: http://www.smiguel.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;

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 450; Panorâmico; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;

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.

Beneficiando da localização frente à praia, o S. Miguel tem a sala
principal no 1º piso e por cima fica uma simpática esplanada.
Devido à sua grande dimensão, é muitas vezes solicitado para
receber grupos.

Óbidos
Alcaide

Ilustre Casa de Ramiro

Morada: Rua Direita, 60 - Óbidos 2510-001 Óbidos

Morada: Rua Porta do Vale - Óbidos 2510-084 Óbidos

Telefone: +351 262 959 220 / +351 91 910 17 95 Fax:
+351 262 959 220
E-mail: restalcaide@hotmail.com Website:
http://www.restaurantealcaide.com

Telefone: +351 262 959 194 Fax: +351 262 959 282

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h30-15h00 / 19h30-22h30 Encerra à
quarta-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 50; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:

Horários e Reservas:
Encerra à quinta-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 75; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
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Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Na castiça vila de Óbidos encontra-se esta bonita casa com
decoração típica, onde a ementa sugere saborosos pratos
caseiros. Situado em plena Rua Direita, o restaurante Alcaide
oferece um ambiente simples e acolhedor. A cozinha conjuga
sabores e receitas tradicionais com algumas incursões por outros
paladares. Os bifinhos de tamboril com cogumelos e os
medalhões de novilho com Vinho do Porto são algumas das
especialidades.

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;

Numas das mais belas vilas históricas portuguesas, é casa de
bem comer, o espaço foi criado em 1998, com o projecto do
arquiteto José Fernando Teixeira. O nome foi inspirado no
romance de Eça de Queirós. As paredes da sala estão pintadas
de cor de rosa velho. O ambiente é acolhedor e o serviço é
profissional, atencioso e discreto. Cozinha de grande qualidade,
com especialidades da gastronomia tradicional bem
confecionadas, num espaço de requinte e bom gosto muito bem
conseguido. Algumas especialidades são a Espetada de cherne,
Peixe fresco da lota para grelhar, Cabrito assado à Padeiro e Bife
com pimenta à Ilustre.

Restaurante da Albergaria Josefa d'Óbidos
Morada: Rua Dom João de Ornelas - Albergaria Josefa
d'Óbidos 2510-074 Óbidos
Telefone: +351 262 955 010 / +351 262 959 228 Fax:
+351 262 959 533
E-mail: direcao@josefadobidos.com Website:
http://www.josefadobidos.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 250; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante pertencente à estalagem com o mesmo nome,
composto por uma sala ampla e cómoda. Apresenta uma
decoração ligada à Vila de Óbidos, um atendimento atencioso,
serviço correto e gastronomia regional de bom nível. Excelente
garrafeira.

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.

Ourém
Curral
Morada: Rua da Terra Fria 2490 Ourém
Telefone: +351 249 545 510
E-mail: ocurral@hotmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 90; Parque de estacionamento; Panorâmico; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Espaço típico dividido em duas salas, a servir especialidades da
cozinha tradicional portuguesa. Simpática esplanada com vistas
para os Castelos de Ourém.
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Penalva do Castelo
Restaurante da Casa da Ínsua
Morada: 3550-126 Penalva do Castelo
Telefone: +351 232 642 222
E-mail: casadainsua@visabeiraturismo.com Website:
http://www.casadainsua.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias da semana:12h30
- 15h00 / 19h30 - 22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
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; Terminais ferroviários;

Para além da evidente relevância da sua arquitetura e do seu
espólio, a Casa da Ínsua é também conhecida pelos seus
magníficos jardins oitocentistas e pelos seus conceituados
produtos gourmet, nomeadamente vinhos, queijos, azeites e
doces.
No Restaurante Casa da Ínsua pode experimentar iguarias locais,
a cozinha nacional e ementas internacionais. Uma seleção
rigorosa que inclui, entre os melhores vinhos da centenária
Região Demarcada do Dão, os vinhos produzidos na Casa da
Ínsua. O Vinho Branco Casa da Ínsua Grande Reserva 2012 foi
distinguido com medalha de ouro no prestigiado Concurso de
Vinhos de Lyon, em França, reforçando assim o selo de
qualidade de um produto de excelência, que tem vindo a
coleccionar prémios nacional e internacionalmente.
Situada na Região Demarcada do Dão, a tradição vitivinícola da
casa remonta ao século XVII, embora tenho sido nos finais do
século XIX, graças à ação de Manuel de Albuquerque – um
inovador em termos de vinhas, tecnologia e castas – que as suas
vinhas, instalações tecnológicas e vinhos se tornaram célebres,
tendo obtido, desde então, diversos prémios. As principais castas
tintas são Touriga Nacional, Jaen, Tinta Pinheira, Alfrocheiro
Preto, Cabernet Sauvignon.
Serviço à la carte, sugestões do chefe ou menu temático:
qualquer que seja a situação, ganhará um toque especial nesta
atmosfera única. Um espaço para os paladares mais exigentes
onde cabe realçar o Duo de Polvo com Migas de Grelos e
Chícharos e, entre as sobremesas, a Tarte de Maça Bravo de
Esmolfe com Gelado de Baunilha e Noz de Macadâmia, entre
muitas outras e sedutoras propostas.
O bar, local de convívio ou de recolhimento, dispõe de uma
confortável sala interior e de um terraço com vista para o Jardim
Francês. Um dos muitos pontos relaxantes onde se poderá
dedicar à leitura. O Hotel Casa da Ínsua possui ainda serviços
especializados na organização de eventos especiais, como
casamentos, baptizados, comunhões ou celebrações de datas
especiais.
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Peniche
Estelas de Peniche

Faz as Pazes

Morada: Rua Arquiteto Paulino Montez, 21 2520-294
Peniche
Telefone: +351 262 782 435 Fax: +351 262 782 431

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

Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h00-16h00 / 19h00-14h00 Encerra ao sábado
(almoço) e ao domingo;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 65; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Casa de bem comer encantadora, onde somos bem recebidos
em sala acolhedora, não muito grande, com enorme vidraça a
deixar entrar a luz da rua. À entrada, um enorme viveiro de
marisco. Decoração moderna, muitos motivos do mar, boa
amesendação e serviço educado, afável, correto. Na ementa
destacam-se os pratos de peixe e especialidades variadas da
cozinha tradicional portuguesa. Excelente carta de vinhos.
Recebeu o 1º Prémio Gastronómico Nacional em 1997/98, uma
Menção Honrosa no Festival de Gastronomia de Santarém em
1997/98/99 e um primeiro prémio na categoria de Peixe ou
Marisco no concurso oficial da Gastronomia Património Nacional
pelo prato "Sequinho de Cherne". Recebeu o 1º prémio na
categoria de peixes no Concurso regional da Estremadura e ficou
em 3º lugar (igualmente na categoria de peixes) no Concurso
Nacional ambos em 2003.

Nau dos Corvos
Morada: Cabo Carvoeiro 2520-605 Peniche
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.

Tempero de Mar
Morada: Avenida do Mar, 30/32 2520-205 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.

Restaurante Marisqueira dos Cortiçais
Morada: Largo dos Cortiçais - Porto da Areia Sul
2520-244 Peniche
Telefone: +351 262 787 262 Fax: +351 262 787 262
E-mail: restaurantedoscorticais@iol.pt Website:
http://www.doscorticais.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerramento semanal: Quartas-Feiras;
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 200; Parque de estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Xakra Beachbar
Morada: Praia do Molhe Leste 2525-000 Peniche
Telefone: +351 965172166
E-mail: xakrabeachbar@gmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Durante o Verão: todos os dias das
10.00 às 24.00
Época baixa: Quarta-feira a Segunda-feira das 10.00 às 22.00
Folga semanal: Terças-feiras;
Outras Informações:
Fazemos jantares de grupo. Fale connosco e diga-nos o que
pretende!
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 98; Panorâmico; Área reservada a
fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
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Telefone: +351 262 185 545
E-mail: temperodc@gmail.com Website:
http://www.temperodemar.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 40; Parque de estacionamento; Panorâmico; Área
reservada a não fumadores;
O restaurante Tempero de Mar conta com Ricardo Cera (que já
colaborou no restaurante Bica do Sapato em Lisboa), Miguel
Rodrigues e António Alexandre como chefes de cozinha, cujos
nomes, só por si, garantem a qualidade dos menus
apresentados. Estes variam semanalmente, consoante os
produtos de mercado disponíveis, com especial destaque para os
peixes e mariscos da região. A ementa também não descura a
componente vegetariana e os pratos de carne, com uma lista de
vinhos apreciável. A sala do restaurante também funciona como
galeria de exposições.

Localizado na Praia do Molhe Leste, apenas a alguns metros da
mundialmente reconhecida praia dos Supertubos em Peniche, o
Xakra Beach-Bar, é o espaço ideal para quem gosta de relaxar
na praia ... é isso mesmo, nós estamos mesmo na praia (!)
No Xakra Beach-Bar, enquanto desfruta de uma vista
deslumbrante com um pôr do sol incrível, pode saborear as
nossas especialidades, que vão desde petiscos (selecção
variada), sopa de peixe e pratos mais típicos, tais como,
Caldeirada, Feijoada de Búzios, Arroz de Marisco, Arroz de Peixe,
Polvo no forno com broa de milho, entre muitos outros, sempre
acompanhado pela sua bebida favorita, seja ela uma cerveja
bem fresquinha, um sumo natural, ou um dos nossos vinhos
selecionados.
O Xakra BeachBar foi aberto desde 2006 e é acima de tudo ...
um espaço com um ambiente descontraído onde você deve se
sentir bem e certamente vai querer voltar! Estamos à sua
espera!

Sardoal
Restaurante As Três Naus
Morada: Rua 5 de Outubro, 82, 1º - Fonte da Estrada
2230-105 Sardoal
Telefone: +351 241 855 333 / +351 96 856 05 00 Fax:
+351 241 851 520
E-mail: quintas-jose@hotmail.com Website:
http://www.3naus.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerramento semanal: Quintas-Feiras;
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 300; Parque de estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Seia
Borges - Seia

Restaurante do Hotel Camelo

Morada: Travessa do Funchal, 7 6270-517 Seia

Morada: Avenida 1º de Maio 6270-479 Seia

Telefone: +351 238 313 010 Fax: +351 238 310 769

Telefone: +351 238 310 100 Fax: +351 238 310 101

E-mail: restaurante@oborges.com Website:
http://oborges.com

E-mail: camelo@eurosol.pt Website:
http://www.eurosol.pt

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-15h00 / 19h00-22h00 Encerra à
quarta-feira e quinta-feira ( jantar);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 80; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
A Igreja da Misericórdia, no centro da cidade, serve de referência
para chegar a este restaurante que apresenta uma sala com
comodidade, bem arranjada, decorada com quadros e
apetrechos relacionados com a lavoura onde realça um carro de
bois. O serviço é familiar e a cozinha é, como se espera, de
tradição beirã. O queijo da Serra, o presunto e mista de enchidos
antecedem o bacalhau à moda dos pobres, o delírio de boi e os
joelhinhos de porco com arroz de feijão. A cataplana de cabrito é

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-14h30 / 19h30-21h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 100; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

O restaurante Camelo, num ambiente familiar e carismático,
apresenta os ricos sabores da típica gastronomia serrana.
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prato de referência.

Sertã
Ponte Velha
Morada: Alameda da Carvalha 6100-760 Sertã
Telefone: +351 274 600 160 Fax: +351 274 600 169
E-mail: pontevelha@santosemarcal.pt Website:
http://www.santosemarcal.pt
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: 550; Panorâmico; Área
reservada a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Na zona nobre da Sertã, em plena Quinta de Santa Teresinha, o
restaurante está ladeado pelos jardins municipais, por duas
ribeiras e pela ponte romana que lhe justificou o nome. O espaço
possui uma sala panorâmica, com vista sobre a vila, muito bem
apresentada. A confecção é cuidada e recomendada. Da cozinha
chegam pratos cheios de tradição e sabor, como a Sopa de
Peixe, o Bucho Recheado, os Maranhos à Moda da Sertã, a
Cacholada e as belas Morcelas de Erva-doce. Muito apetecível é
o Ensopado de peixe do Rio à Moda da Sertã.

Sever do Vouga
O Couceiro

Santiago

Morada: Talhadas do Vouga - Talhadas 3740-412
Talhadas
Telefone: +351 234 561 277 Fax: +351 271 381 059

Morada: Poço Santiago - Pessegueiro do Vouga 3740-127
Pessegueiro do Vouga
Telefone: +351 234 551 125

Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 11h30-22h00 Encerra sexta-feira à tarde;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 85; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

No lugar de Talhadas, com uma deslumbrante vista sobre a serra
do Caramulo, o Couceiro aposta na boa gastronomia local,
servindo vitela à moda de Lafões, bacalhau à moda da casa,
cabrito e rojões. Com reserva mínima de 24 horas e para um
mínimo de cinco pessoas, é possível encomendar assados no
forno da casa.

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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Tomar
A Lúria

Chico Elias

Morada: Portela, 34 - São Pedro de Tomar 2300-182 São
Pedro de Tomar
Telefone: +351 249 381 402 / +351 249 241 132 Fax:
+351 249 381 206
E-mail: luria@iol.pt

Morada: EN 113 - Bairro de Algarvias, 70 2300-302 Tomar

Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-23h00 Encerra domingo (jantar) e
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 130; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Abriu as portas em 1979 pelas mãos de Francisco Rodrigues, na
altura era uma taberna antiga que se transformou num
excelente restaurante. O nome quer dizer "refugio dos coelhos"
e leva-nos ao tempo em que este espaço era ainda uma taberna
escura, estreita e comprida, tal como uma toca. Hoje, o Lúria
recebe os seus visitantes com duas salas amplas e um café.
Situado na estrada de Santa Cita para o Castelo do Bode, é um
excelente restaurante que, desde os cogumelos da região (na
época) até à açorda de sável, oferece interessantes opções.

Telefone: +351 249 311 067 Fax: +351 249 311 067
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-23h00 Encerra domingo (jantar) e
segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 150; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Os pratos são cozinhados nos fornos a lenha sendo esta a
sabedoria antiga que o Chico Elias soube guardar na perfeição.
Agora delicie-se com esta ementa: bacalhau assado no forno
com carne de porco, enguias de fricassé, coelho de abóbora
entre outras. Tudo isto num espaço original e carismático, onde
as paredes tanto são em madeira como são em tijolo, para gerar
um ambiente a condizer, entre o rústico e o criativo.

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
forno, galo do campo, pato no forno, cozido à portuguesa.
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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...

Torres Novas
Casa das Enguias
Morada: Largo General Humberto Delgado - Boquilobo
2350-051 Brogueira
Telefone: +351 249 835 455 Fax: +351 249 830 199
E-mail: enguia@netc.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h00 / 19h00-22h00 Encerra à
segunda-feira;
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 130; Parque de estacionamento; Panorâmico; Área
reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);

Com uma sala ampla, a Casa das Enguias nasceu para satisfazer
aqueles que apreciam um bom petisco, sendo a sua
especialidade as enguias.

Torres Vedras
Grande Escolha

O Barracão

Morada: CampoReal - Rua do Campo 2565-770 Turcifal Torres Vedras
Telefone: +351 261 960 900 Fax: +351 261 960 999

Morada: Largo Fernando Vicente, 6 - Paúl 2565-232
Torres Vedras
Telefone: +351 261 324 908 Fax: +351 261 316 910

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.

Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerra ao domingo (jantar) e à quarta-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 97; Panorâmico; Área reservada a
não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante de cozinha tradicional portuguesa confecionada
com sabedoria. Oferece boa comida a preços acessíveis a todas
as carteiras. Os grelhados no carvão são o segredo do sucesso.
As espetadas de picanha, borrego e costeletas de novilho e
bacalhau são algumas das sugestões. A carta de vinhos incide
sobre as regiões do Oeste e Alentejo.

Praia Azul

O Lampião - Turcifal
Morada: Largo Engenheiro João Carlos Alves, 3 2565-799
Turcifal

Morada: Rua da Varandinha - Praia Azul - Santa Cruz
2560-411 Silveira
Telefone: +351 261 930 100 Fax: +351 261 930 139
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Telefone: +351 261 951 142
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-22h00 Encerra ao domingo;
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 136; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Perto de Torres Vedras, de acesso fácil, funciona há alguns anos
uma casa de bem comer onde a preocupação principal é manter
a qualidade daquilo que servem, que é muito bom. O Lampião é
um restaurante à base de pratos de carne, com um ambiente
simples e um serviço eficiente e simpático. São dois espaços, um
em cada piso. No piso térreo, a cozinha está à vista de forma a
que os clientes acompanhem a confeção dos pratos. Ao sábado
casa cheia com um soberbo cozido à portuguesa. Algumas
especialidades filetes de garoupa com açorda de coentros,
massada de garoupa, bacalhau na caçarola, Cozido à
Portuguesa, Cabrito assado e Feijoada com entrecosto.

Restaurante Império do Hotel Império Jardim
Morada: Praça 25 de Abril, 17 - Hotel Império Jardim
2560-001 A dos Cunhados
Telefone: +351 261 314 232 Fax: +351 261 321 901
E-mail: reservas@stayhotels.pt Website:
http://www.hotel-imperio.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária;
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 55; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

E-mail: htl.praiaazul@mail.telepac.pt Website:
http://praiaazul.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Não;
Outras Informações:
Disponível internet sem fios pt. hi-fi.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 160; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Espaço integrado num hotel com uma esplêndida localização,
situado sobre a falésia da Praia Azul, em plena região do Oeste.
A juntar à envolvente paisagística, pratica-se uma cozinha
voltada para os sabores do mar. O Bacalhau à Penedo do
Guincho e a Caldeirada à Praia Azul são algumas das
especialidades.

Restaurante Moínho do Paúl
Morada: Avenida da Lapa, 13 - Paúl 2560-232 Torres
Vedras
Telefone: +351 261 323 696 Fax: +351 261 314 375
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; Encerramento semanal: Quartas-Feiras (Jantares)
e Quintas-Feiras;
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 180; Parque de estacionamento;
Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Vela d'Ouro
Morada: Rua Jerónimo Vilarinho - lote 30, loja 6 - Santa
Cruz 2560-492 Silveira
Telefone: +351 261 931 933
E-mail: veladouro@gmail.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra à quinta-feira (jantar);
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 80; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
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Vila Nova da Barquinha
O Almourol
Morada: Rua Cais de Tancos, 2 2260-314 Tancos
Telefone: +351 249 720 100 Fax: +351 249 711 740
E-mail: geral@almourol.pt Website:
http://www.almourol.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-14h30 / 19h30-22h30 Encerra à
terça-feira e à quarta-feira;
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 300; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Pagamentos:
Aceita Travellers Cheques; Preço Indicativo: $$ (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

Montebelo Viseu

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

Morada: Urbanização Quinta do Bosque3510-020 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: +351 232 420 000 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.

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

25/26

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.

Restaurante Palácio dos Melos
Morada: Rua Chão Mestre, 4

3500-103 Viseu

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;

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.

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.
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