Restaurantes e Cafés
Centro de Portugal
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

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.

O Parque
Morada: Parque do Baluarte - Av. 25 de Abril
Ferrel
Telefone: +351 262 789 251

2520-001

Horários e Reservas:
Encerra à terça-feira;
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 80; Parque de estacionamento;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Inserido num aprazível parque arborizado, com sala de refeições
ampla e envidraçada. O peixe fresco é o prato forte.

Tasca do Joel
Morada: Rua do Lapadusso, 73 2520-370 Peniche
Telefone: +351 262 782 945 Fax: +351 262 782 235
E-mail: tascadojoel@mail.pt Website:
http://www.tascadojoel.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00-22h30 Encerra à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 100; Parque de estacionamento; Área reservada a
não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
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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.

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;

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

deficientes;

Os 100 lugares são sempre poucos para receber todos os
comensais que no fim de semana não prescindem de rumar com
destino à Tasca. Vêm pela vista, deliciam-se com a boa
gastronomia e relaxam inebriados pela excelente oferta vínica
que este restaurante dispõe. O forno a lenha é o centro
nevrálgico da casa e de lá saem várias iguarias, mas a
proximidade ao mar e a chegada permanente de peixe fresco
obriga também a uma boa grelha. Comece com as pataniscas,
pastéis de bacalhau e uma mista da casa, caminhe para os
bacalhaus no forno ou um peixe grelhado e termine com o doce
à Joel.

Tribeca
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
destaque na ementa do Tribeca. Para além do peixe vindo
diretamente da lota, a ementa contém uma ampla variedade de
mariscos.
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