Restaurantes e Cafés
Algarve
Tavira
A Ver Tavira

Abstracto

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

Morada: Rua António Cabreira, 34 8800-344 Tavira

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

Telefone: +351 917 043 274

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

Horários e Reservas:
18h00-01h00 Encerra terça-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 34; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

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

Crepe de Vieiras com Açafrão, Tempura de Gambas, Tarte
Folhada de Queijo Feta com Tomate Seco e Espetada de Vieiras
com Mel Vermelho são algumas das tentações do menu. Num
ambiente onde predominam cores fortes, aproveite para pôr em
dia a conversa, enquanto bebe e petisca na pequena zona de
estar, com vista para a rua, logo à entrada. O espaço divide-se
em duas pequenas salas, uma ao pé do balcão e bar, onde
predominam as mesas para dois, e outra mais junto à cozinha,
com mesas para grupos de quatro ou seis comensais. No verão,
o Abstracto só serve jantares.

Ideal

Marisqueira Capelo

Morada: Rua Infante Dom Henrique, 15 - Cabanas de
Tavira 8800-591 Tavira
Telefone: +351 281 370 232
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h00 / 19h00-22h00 Encerra
quarta-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$ (10€ - 20€);
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 70;

Morada: Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 40
8800-537 Tavira
Telefone: +351 281 381 670 Fax: +351 281 381 670
Horários e Reservas:
Reserva:: Não; 12h00-15h00 / 19h00-22h30 Encerra quarta-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 90; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;

Marisqueira Fialho
Morada: EN 1339 - Sítio do Pinheiro 8800-118 Tavira
Telefone: +351 281 961 222
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; Encerra segunda-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 140; Área reservada a não fumadores;
Área reservada a fumadores;

À sua frente, apenas a Ria Formosa. É esta a localização
privilegiada de O Capelo, no sotavento algarvio, um restaurante
conceituado a servir pratos bem confecionados já premiados em
diversos concursos de gastronomia. A ementa é variada e
criativa como se comprova pela Caldeirada de Atum e pelo
Cabrito à Capelo, prato de resistência mas apenas servido ao
Domingo. De resto, tem todo o tipo de marisco à sua disposição
e à sua vista, pois os aquários fazem parte da decoração da
casa. Termine o almoço ou o jantar mergulhando na lista das
doces tentações caseiras.

Mouraria
Situado junto à ria, não passa discreta, com a sua estrutura
quase improvisada, para criar um teto para algo que outrora,
porventura, foi um quintal. Sem grandes requintes, tem o
grelhador à porta e faz-se acompanhar do expositor cheio de
peixes frescos e mariscos, muitos dos quais apanhados minutos

Morada: Rua D. Paio Peres Correia 8800-407 Tavira
Telefone: +351 210 407 680 Fax: +351 281 381 741
E-mail: guest@pousadas.pt Website:
http://www.pousadas.pt
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antes pelos pescadores da Formosa. As especialidades, como
não poderiam deixar de ser, vêm do mar e passam pelo
grelhador: peixes, mariscos, lulas, mas também enguias. A estas
juntam-se os secretos de porco preto, a carne de porco à
alentejana e as costeletas de borrego.

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

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

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

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

O Pátio
Morada: Rua Dr. António Cabreira, 11 8800-344 Tavira

Portas do Mar

Telefone: +351 281 323 008

Morada: Quatro Águas 8800-602 Tavira
Telefone: +351 281 321 255
Horários e Reservas:
Reserva:: Não;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 40;

Espaço dedicado aos sabores do mar, com uma grande
variedade de pratos de peixe e de marisco de grande qualidade.
Excelente carta de vinhos

Restaurante Capelo
Morada: Avenida Engenheiro Duarte Pacheco - Santa
Luzia 8800-537 Tavira
Telefone: 281381670
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Encerramento semanal: Quartas-Feiras;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 80;

Rive Gauche
Morada: Rua Dr. Augusto da Silva Carvalho, 22 8800-324
Tavira
Telefone: +351 917 043 274
Horários e Reservas:

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

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

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

À beira do rio Gilão, na zona de convergência de quatro águas, o
edifício data dos anos 90, com notória inspiração nos antigos
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19h00-01h00 Encerra quarta-feira;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Capacidade: 30; Área reservada a não fumadores; Área
reservada a fumadores;

Num ambiente intimista provam-se pratos criados e
confecionados pela proprietária. Define-se como um restaurante
de comida francesa, mas com um toque português pela escolha
dos ingredientes. Bacalhau com coulis de chouriço, salada de
pato fumado com maçã quente e caramelizada, escargots
recheados com manteiga de alho ou chambão de borrego no
forno com rosmaninho e mel são algumas das propostas que
saem da cozinha de Sandrine. O Rive Gauche abriu há quase
quatro anos, num espaço anteriormente ocupado por um bar. O
restaurante só serve jantares.

armazéns de sal. Em Tavira são reconhecidos os méritos da sua
cozinha que, tendo em conta a localização, se dedica a
apresentar o que de melhor o mar tem para oferecer. Entre
mariscos e peixes frescos, o Polvo à Homem do Mar pode ser
uma boa escolha para entreter até à chegada do Peixe na Cinza
com Migas de Lingueirão. Polvo com Arroz de Feijão ou Borrego
de Estragão completam a vasta oferta deste restaurante.

Restaurante Ozadi Terrace
Morada: Quinta das Oliveiras - Ozadi Tavira Hotel
Telefone: +351 281 324 324
E-mail: reservas@ozaditavirahotel.com Website:
http://www.ozaditavirahotel.com/hotel-algarve
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 19h00-21h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques;
Caraterísticas e Serviços:
Ar condicionado; Capacidade: 90; Parque de estacionamento;
Área reservada a não fumadores;

O Ozadi Tavira Hotel dispõe no último piso de um restaurante
panorâmico com amplo terraço e vista sobre toda a região
envolvente, desde a Serra Algarvia até à praia de Cabanas.

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

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