Restaurantes e Cafés
Algarve
Albufeira
A Ruina

Abyad

Morada: Cais Herculano 8200-061 Albufeira

Morada: EPIC SANA Algarve HotelPinhal do Concelho,
Praia da FalésiaOlhos de Água8200-593 Albufeira
Telefone: +351 289 104 300 Fax: +351 289 104 301

Telefone: +351 289 512 094 Fax: +351 289 541 532
E-mail: info@restaurante-ruina.com Website:
http://www.restaurante-ruina.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; 12h00 - 14h30 / 18h30 - 22h30
(Inverno) 12h30 - 15h00 / 19h00 - 23h00 (Verão).;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Aceita Travellers Cheques; Preço
Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 160+175; Panorâmico;
Acessos:
Autocarro;

Num dos mais carismáticos restaurantes do Algarve poderá
desfrutar de um ambiente rústico e acolhedor em que a arte de
bem receber e a qualidade dos ingredientes servidos se
conjugam na perfeição.
Situados na Praia dos Pescadores em Albufeira, o restaurante A
Ruina é o local ideal para apreciar os típicos peixe fresco e
marisco algarvios.

AL QUIMIA - Restaurante Gourmet
Morada: EPIC SANA Algarve HotelPinhal do Concelho,
Praia da FalésiaOlhos de Água8200-593 Albufeira
Telefone: +351 289 104 300 Fax: +351 289 104 301
E-mail: alquimia@epic.sanahotels.com Website: http://w
ww.algarve.epic.sanahotels.com/pt/restaurantes-bares/alquimia/
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; A partir de Junho aberto de terça-feira
a sábado das 19h00 às 22h30 (fechado domingo e segunda);
Outras Informações:
Distinguido com Restaurante Revelação pelo Guia "Boa Cama
Boa Mesa"
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 40 Pax; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Um restaurante de charme, sofisticado, com um serviço discreto
e irrepreensível. O moderno e criativo menu é concebido
sazonalmente pelo nosso chefe Luís Mourão, a partir dos
melhores e mais frescos ingredientes das diferentes regiões de
Portugal. O resultado serão pratos que prometem uma

E-mail: abyad@epic.sanahotels.com Website:
http://WWW.ALGARVE.EPIC.SANAHOTELS.COM
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Aberto diariamente. Pequeno-almoço
das 07h00 às 10h30 | Almoço das 12h30 às 15h00 | Jantar das
19h00 às 22h30 (horários susceptíveis de alteração);
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 210; Parque de
estacionamento; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

No restaurante principal do resort encontrará um ambiente
descontraído. Com base na cozinha internacional adaptada ao
melhor dos ingredientes regionais, o Abyad apresenta uma
oferta gastronómica variada.

Le Club - Restaurante
Morada: Praia de Sta Eulália P.O.Box 2445 8200-916
Albufeira
Telefone: +351 289 598 070 Fax: +351 289 598 002
E-mail: leclub@praiadesantaeulalia.com Website: http://
www.granderealsantaeulaliahotel.com/pt/restaurants.ht
ml
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; Horário Inverno. - Aberto das 20:00 00:00 para jantar de sexta-feira a sábado.;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 50; 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;

O Restaurante de aparência moderna e sofisticada, mantém um
ambiente aconchegante e íntimo. A ementa "a la carte"
apresenta alta cozinha italiana.

Open Deck
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fascinante viagem aos segredos mais bem guardados da
gastronomia Mediterrânica, com especial destaque para a região
do Algarve.
A extensa lista dos melhores vinhos portugueses promete
igualmente tornar o Al Quimia num lugar privilegiado para os
apreciadores de um bom vinho português.

Moiras Encantadas
Morada: Rua Miguel Bombarda, 2 8200-495 Paderne Albufeira
Telefone: +351 289 368 797
Website: http://www.restaurantemoirasencantadas.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 12h00-15h30 / 19h00-24h00;
Outras Informações:
Reservas deverão ser feitas a partir de telefone!
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 85; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;

Rogélio Cabrita Jorge é um caso de vocação para a cozinha. Foi
no estrangeiro que Rogélio se lançou na aventura da
restauração. Um chefe fiel às suas memórias de menino criado
no Barrocal Algarvio, temperadas com novos conhecimentos
culinários adquiridos nas suas viagens pelo mundo.
A ementa do Moiras Encantadas, restaurante bem posto de salas
com arcos ogivais, teto abobadado e paredes de pedra à vista
reflete aqueles momentos de aprendizagem do chefe. Um chefe
que remexeu no passado e resolveu dar a provar as suas
experiências.
Com uma cozinha onde predominam os produtos frescos e onde
a qualidade é garantida, cada pormenor é prova de diferença. O
seu restaurante foi por diversas vezes distinguido em concursos
nacionais de gastronomia.
O gosto de fazer bem a cultura do paladar, é a arte de servir as
pessoas, é a sentir a felicidade daqueles que comem aquilo que
nós servimos... O cliente é o mais importante, trabalhamos para
o seu bem estar e é a partir daí que nós também ganhamos a
nossa alegria. A sensação de ter feito bem é como um aplauso
que recebemos.

Restaurante Casa do Avô
Morada: Sítio de Vale de Parra - Guia 8200-427 Albufeira
Telefone: +351 289 513 282 Fax: +351 289 513 282
E-mail: info@restaurante-acasadoavo.com Website:
http://www.restaurante-acasadoavo.com
Horários e Reservas:
11h00 - 15h00 / 18h00 - 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;

Morada: Pinhal do Concelho - Praia da Falésia8200-593
Albufeira
Telefone: +351 289 104 300 Fax: +351 289 104 301
E-mail: opendeck@epic.sanahotels.com Website:
http://WWW.ALGARVE.EPIC.SANAHOTELS.COM
Horários e Reservas:
Reserva:: Recomendada; A partir de Maio aberto diariamente
das 10h00 às 22h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$ (20€ - 30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Capacidade: 80; Panorâmico;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes;
Acessos:
Autocarro; Terminais ferroviários;

Situado junto às piscinas, no centro do resort, o Open Deck é um
espaço sazonal próximo do mar, praia e pinhal.
Dos snacks ligeiros durante o dia ao peixe fresco e marisco
grelhado ao jantar, este é o local para descontrair nos dias mais
quentes.

Restaurante Vila Joya
Morada: Estrada da Galé8201-416 Albufeira
Telefone: +351 289 591 795 Fax: +351 289 591 201
E-mail: info@vilajoya.com Website:
http://www.vilajoya.com
Horários e Reservas:
Reserva:: Necessária; 13h00-15h30 / 19h30-23h30;
Pagamentos:
Aceita cartões de crédito; Preço Indicativo: $$$$ (>30€);
Caraterísticas e Serviços:
Esplanada; Ar condicionado; Capacidade: 65; Parque de
estacionamento; Panorâmico; Área reservada a não fumadores;
Acessibilidade:
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Acesso para
deficientes; Percurso acessível até à entrada: Total; Entrada
acessível: Total; Área de receção adaptada a pessoas com
necessidades especiais; Circulação acessível no espaço interior:
Parcial; Mesas acessíveis; Acessibilidade a áreas/serviços: Buffet,
Instalações sanitárias, Esplanada, Bar; Competências de
atendimento: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade intelectual; Produtos /serviços de apoio
disponíveis: Incapacidade visual, Incapacidade auditiva,
Incapacidade motora;
Acessos:
Autocarro;

Esta bela vila é habilmente um pequeno paraíso à beira-mar e
seu restaurante é um templo da gastronomia, que combina
elegância e criatividade culinária. Lavagante em sopa de
azeitonas e alcachofras. Panaché de peixes em molho de ervas
aromáticas com ostra. Bochecha de porco preto estufada com
chouriço, risotto de trigo e carabineiro.
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Neste restaurante serve-se à carta, mas o Menu do Avô é
irrecusável. Por 18 euros, pode degustar um buffet de entradas
quentes e frias, um prato principal (muda diariamente) e
sobremesa ou fruta. A mesa é farta e o atendimento simpático. A
decoração típica não engana. Entre as iguarias da Casa do Avô
pode encontrar os tão algarvios carapauzinhos alimados, bem
como peito de pato confitado com mel e amêndoas do Algarve e
tamboril de amêijoas e gambas à Bulhão Pato. A Casa do Avô é
bilhete garantido para o verdadeiro Algarve. Na casa encontra
diversos produtos biológicos para venda.
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