Restaurantes e Cafés
Lisboa Região
Alcochete
Al Foz

O Arrastão

Morada: Avenida Dom Manuel I 2890-001 Alcochete

Morada: Praia dos Moinhos 2890-166 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

Telefone: +351 21 234 21 51 Fax: +351 21 234 30 68

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.

Website: http://www.arrastao.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h00 / 19h00-22h00 Encerra ao
domingo (jantar) e à segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 130; Panorâmico; Área reservada
a não fumadores; Área reservada a fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;

Restaurante tradicional às portas do Tejo, situado junto a uma
praia fluvial e especializado nos grelhados no carvão. Uma
montra recheada de peixe fresco chama a atenção à entrada do
restaurante. Depois, é só escolher entre os produtos da faina do
dia e entrar na espaçosa sala de jantar. A sopa de peixe, o
bacalhau à Arrastão e o frango à Lalá são as outras propostas
alternativas a ter em conta. Se optar pela caldeirada de peixe,
rica em variedade e qualidade, terá de encomendar com
antecedência. Boa garrafeira e atendimento simpático fazem as
honras da casa.
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