Restaurantes e Cafés
Alentejo
Montemor-o-Novo
A Maçã

Bar Alentejano

Morada: Estrada Nacional 114, 7050-467 Lavre

Morada: Rua Sacadura Cabral, 25
Novo
Telefone: +351 266 892 224

Telefone: +351 265 847 100
E-mail: geral@maca-restaurante.pt Website:
http://www.maca-restaurante.pt
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 52 pessoas;

À passagem por Lavre, na estrada que vai de Montemor-o-Novo
a Coruche e na curva onde vem entroncar a de Vendas Novas,
vê-se uma casa térrea de paredes brancas e barras azuis com
pequenos toldos e um letreiro que identificam um dos mais
populares restaurantes da região: Maçã. A entrada dá para o
café, à esquerda, e para o restaurante, à direita. A sala é ampla
com chão de tijoleira, lambris de azulejo, mesas de madeira,
cadeiras alentejanas com assentos de bunho, atoalhados de
pano, decoração singela que inclui críticas gastronómicas
emolduradas, pequeno balcão com entradas: queijinhos frescos
de Vendas Novas, Queijo de Évora DOP, torresmos, cogumelos
salteados e outros petiscos.
A ementa cabe numa página preenchida com mais de uma
dezena e meia de “pratos do dia”. O ex-libris da casa é o borrego
assado, prato dos fins de semana que tem apreciadores
indefetíveis. Outros casos de sucesso são os lombinhos de porco
com migas de espargos, as bochechas de porco preto com
batatas fritas às rodelas ou com puré de maçã, a cabidela de
galinha, o ensopado e o arroz de lebre, o coelho bravo frito, a
perdiz estufada, entre outras iguarias preparadas com grande
simplicidade e maior rigor culinário. O mesmo se diga da
doçaria, que é feita na casa, destacando-se a sericaia com
Ameixa d’Elvas DOP, o pudim de amêndoa e laranja e, na
respetiva época, os marmelos assados. Garrafeira alentejana
com exceção de um branco do Douro e alguns verdes. Merece
destaque o vinho da casa, devidamente rotulado com a marca
Maçã, que é produzido pela Adega Mayor, de Campo Maior.

L'AND Restaurante
Morada: Estrada Nacional 4, Herdade das
Valadas,7050-031 Montemor-o-Novo
Telefone: +351 266 242 400 Fax: +351 266 242 401

7050-304 Montemor-o-

Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado;

Manuel Azinheirinha
Morada: Rua Dr. Magalhães de Lima, 81 7050-556
Santiago do Escoural
Telefone: +351 266 857 504
Website:
http://www.restaurante.manuel.azinheirinha.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 30; Parque de estacionamento;
Área reservada a não fumadores;
Pagamentos:
Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Situado numa rua principal de Santiago do Escoural, é um
restaurante familiar onde tudo é genuinamente alentejano.

Sampaio
Morada: Rua Bento Gonçalves, 2 - 7050-155 Montemor-oNovo
Telefone: (+351) 266 891 269 Fax: (+351) 266 891 430
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito;
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 80;
Acessos:
Autocarro;
Restaurante com cozinha regional Portuguesa, situado no centro
da cidade de Montemor-o-Novo, com capacidade para 80 lugares
sentados.

E-mail: reservas@l-and.com Website: http://www.land.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto todos os dias;
Outras Informações:
Para além do restaurante, no complexo do resort estão ainda
incluídos, Vinotherapie SPA by Caudalie e uma vinha que
circunda todo o hotel e ainda uma adega exclusiva.
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
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Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 40; Parque de estacionamento;
Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
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; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade motora;

Uma das principais características é a conjugação da
gastronomia portuguesa com ingredientes-chave de outras
culturas, tais como especiarias, ervas, sementes e frutas
tropicais. O ponto forte do Chef e do restaurante L’AND é
reinterpretação contemporânea da gastronomia portuguesa sem
que esta perca a identidade. Procuramos mostrar e dar a provar
dinâmica nos pratos, o equilíbrio de sabores e influências das
viagens, de outras paragens, cheias de histórias escondidas,
ingredientes secretos e exóticos, como especiarias, frutas
tropicais, sementes, ervas aromáticas e muitos outros sabores.

Monte Alentejano
Morada: Avenida Gago Coutinho, 8 7050-100 MontemorO-Novo
Telefone: +351 266 899 630 Fax: +351 266 899 631
E-mail: montealentejano@mail.telepac.pt Website:
http://www.hotelmontemor.com/restaurante.html
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada;
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