
Roteiro 

Gastronómico

AL Casa Do Zé (AL CDZ) 

Roteiro Gastronómico

Sugerimos os restaurantes que nos são mais familiares! 

 Existem outros na região que não conhecemos tão bem, 

mas que poderão ser do vosso agrado! 

(É favor clicar neste símbolo ✪  nome do restaurante ou na imagem para aceder a mais informação)



Soito – 0,5 a 2 km do AL CDZ 

✪ Restaurante Zé Nabeiro

No Zé Nabeiro, a ementa baseia-se na carne de vitela ou de porco criada na região, essencialmente grelhada e com textura 

específica resultante dos pastos e clima da região que acompanha de forma muito tradicional com pão e salada. Além da carne 

sugerimos a muito procurada, afamada e típica Canja de Cornos, que só é confecionada nesta casa e em dias específicos sendo o 

restaurante muito concorrido nesses dias: 4ªas e sábados, vá cedo ou pode ter que esperar. O espaço é muito agradável, tanto 

pela envolvente como pela arquitetura tradicional do seu interior, os grelhados são feitos na enorme lareira existente na própria 

sala e utilizam para o efeito exclusivamente lenha de azinho. 

✪ Restaurante Ponto Come

No Ponto Come, recomendamos o borrego, grelhado em brasa exclusivamente de lenha de carvalho e azinho o que lhe confere 

um sabor distinto e único. O espaço é modesto e funcional. Recomendamos também o prato do dia! Tem take away. 

📞 00351 271 605 116 

Avenida das Hortas 9  

Soito 

✪Iniciar aqui viagem por GPS:

40°21'24.7"N 

6°57'51.6"W 

40.356869, -6.964331 

📞 00351 271 601 047 

Avenida Nossa Srª de Fátima 

 Soito 

✪Iniciar aqui viagem por GPS:

40°21'43.9"N  

6°58'24.4"W 

40.362200, -6.973431 

https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g2184372-d7032442-Reviews-Restaurante_Ze_Nabeiro-Sabugal_Guarda_District_Central_Portugal.html
https://www.facebook.com/Ponto-Come-121454718542637/
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g2184372-d7032442-Reviews-Restaurante_Ze_Nabeiro-Sabugal_Guarda_District_Central_Portugal.html
http://bit.ly/2WffwwX
http://bit.ly/2WffwwX
http://bit.ly/2WffwwX
http://bit.ly/2WffwwX
http://bit.ly/2xpfkAx
http://bit.ly/2xpfkAx
http://bit.ly/2xpfkAx
http://bit.ly/2xpfkAx


Soito 0,4 kms | Alfaiates 5 kms do AL CDZ 

✪ Restaurante o Coppús

 Especialidade da casa - Borrego assado e salada de bacalhau 

✪ Restaurante o Pelicano

Especialidade da casa: Vitela e o Bacalhau à casa. 

📞 00351 271 647 560 

Estrada Nacional 233,  

Alfaiates 

✪Iniciar aqui viagem por GPS:

40°23'33.8"N  

6°55'42.5"W 

40.392723, -6.928470 

📞 00351 271 601 303 

Avenida São Cristovão 55 

Soito 

✪Iniciar aqui viagem por GPS:

40°21'26.2"N  

6°57'45.9"W 

40.357272, -6.962759 

https://www.facebook.com/copusbarsoito/?rf=236350749872939
https://www.tripadvisor.pt/Hotel_Review-g230084-d3595647-Reviews-O_Pelicano-Guarda_Guarda_District_Central_Portugal.html#/media/3595647/363328337:p/?albumid=101&type=0&category=101
http://bit.ly/3cWLIea
http://bit.ly/3cWLIea
http://bit.ly/3cWLIea
http://bit.ly/3cWLIea
http://bit.ly/2WiwVo8
http://bit.ly/2WiwVo8
http://bit.ly/2WiwVo8
http://bit.ly/2WiwVo8


Quadrazais 09kms | Foios 13 kms do AL CDZ 

 ✪ TrutalCôa Restaurante 

 

No TrutalCôa, a ementa baseia-se no saboroso peixe de água doce, em que é rainha a Truta, completando a oferta com outros 

pratos da gastronomia portuguesa. O espaço é muito agradável, tanto pela envolvente como pela arquitetura tradicional, em 

xisto, que contemplou grandes janelas e um terraço onde a vista é perfeita. 

✪ Restaurante El Dourado - Foios   

    

Muito próximo da fronteira com Espanha, em Fóios, encontra no restaurante El Dourado os sabores tradicionais da região, 

preparados a preceito e servidos numa agradável sala onde a imponência da pedra domina a decoração. E porque estamos numa 

região de Invernos rigorosos, a lareira acende-se sempre nos dias mais frios. 

📞  00351 271 606 227 

Local isolado 
Ponte dos Rojões  
Quadrazais  
 

✪Iniciar aqui viagem por GPS :  

40°18'35.0"N 

6°58'10.8"W 

40.309728, -6.969678 

📞 00351 271 496 333 

Avenida 25 de Abril  

 Foios  

 

✪Iniciar aqui viagem por GPS:  

40°17'12.2"N 

6°53'34.7"W 

40.286737, -6.892961 

https://www.tripadvisor.pt/Attraction_Review-g2184372-d9454044-Reviews-Trutalcoa_Vivarium-Sabugal_Guarda_District_Central_Portugal.html
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g2184372-d8333687-Reviews-Restaurante_El_Dourado-Sabugal_Guarda_District_Central_Portugal.html
http://boacamaboamesa.expresso.sapo.pt/guia/trutalcoa
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g2184372-d8333687-Reviews-Restaurante_El_Dourado-Sabugal_Guarda_District_Central_Portugal.html
http://bit.ly/2WaNnqq
http://bit.ly/2WaNnqq
http://bit.ly/2WaNnqq
http://bit.ly/2WaNnqq
http://bit.ly/38CNA8t
http://bit.ly/38CNA8t
http://bit.ly/38CNA8t
http://bit.ly/38CNA8t


Sabugal 12 kms do AL CdZ 

✪ Restaurante O Robalo 

 

Um restaurante com ambiente e decoração mais requintado, que fica localizado num edifício antigo que foi recuperado 

respeitando a traça original. Os preços são um pouco acima da média. Recomendado pela especialidade de cabrito. 

 

✪ Restaurante  O Templo 

 

Na principal estrada de à entrada do Sabugal, este restaurante faz-se notar pelo nome anunciado em grandes letras e pela cor 

forte dos toldos. No interior, mantêm-se os tons na ampla sala onde são servidos os bons pratos da gastronomia 

portuguesa. Dia de Encerramento: Domingo. 

Especialidades: Peixe: Bacalhau com Natas, Espetadas de Lulas com Gambas; Carne: Bifinho à Marrare, Bife na Pedra 

 

📞  00351 271 753 566 

Largo do Cinema, 4 

Sabugal 

✪Iniciar aqui viagem por GPS: 

40°20'59.3"N  

7°05'18.6"W 

40.349808, -7.088514 

 

 

📞 00351 271 752 635 

  

Estrada Nacional nº 233-3, nº. 30 

Sabugal 

 

✪Iniciar aqui viagem por GPS:  

40°21'19.5"N 

7°04'24.1"W 

40.355417, -7.073361 

 

https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g230084-d1092677-Reviews-Restaurante_Robalo-Guarda_Guarda_District_Central_Portugal.html
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g230084-d1092677-Reviews-Restaurante_Robalo-Guarda_Guarda_District_Central_Portugal.html
http://restauranteotemplo.pt/
http://restauranteotemplo.pt/
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g230084-d1092677-Reviews-Restaurante_Robalo-Guarda_Guarda_District_Central_Portugal.html
http://restauranteotemplo.pt/
http://bit.ly/2vcqibY
http://bit.ly/2vcqibY
http://bit.ly/2vcqibY
http://bit.ly/2vcqibY
http://bit.ly/38H4va7
http://bit.ly/38H4va7
http://bit.ly/38H4va7
http://bit.ly/38H4va7


Rapoula do Côa - 14 kms do AL CdZ 

✪  Restaurante Sabores do Côa 

 

Especialidade de carne: Borrego e Cabrito na Brasa, Bacalhau assado, Picanha. Fica situado no centro da Rapoula, perto do 

Cruzamento. Um restaurante modesto que pratica uma cozinha simples, apresentando uma relação preço qualidade ajustada. 

✪ Restaurante do Hotel do Cró  

 

 

Restaurante do Hotel do Cró, cozinha beirã gourmet!  
Aos almoços de dia de semana menus a preços mais económicos! Aproveite uma ida às piscinas lúdicas das Termas do Cró. 

 

 

 

 

 

      00351 271 589 002 

Estrada Nacional EN 324,  

km 123 Rapoula do Côa  

 

✪Iniciar aqui viagem por 

GPS :40°26'32.2"N  

7°02'35.4"W 

40.442275, -7.043168 

📞  00351 271 607 188 

Estrada Nacional 324, 6A  

Rapoula do Côa 

 

✪Iniciar aqui viagem por GPS : 

40°25'19.4"N 

7°02'43.1"W  

40.422056, -7.045306 

 

https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g4074597-d7729182-i176856910-Restaurante_Rapoula_Do_Coa-Rapoula_Guarda_District_Central_Portugal.html
http://www.hoteldocro.com/cro-restaurante
http://bit.ly/2xuDOZo
http://bit.ly/2xuDOZo
http://bit.ly/2xuDOZo
http://bit.ly/2xuDOZo
https://www.tripadvisor.com.br/LocationPhotoDirectLink-g4074597-d7729182-i176856910-Restaurante_Rapoula_Do_Coa-Rapoula_Guarda_District_Central_Portugal.html
http://bit.ly/3cOzxQt
http://bit.ly/3cOzxQt
http://bit.ly/3cOzxQt
http://bit.ly/3cOzxQt
http://www.hoteldocro.com/cro-restaurante


Sortelha 25 Kms do AL CDZ 

✪ Restaurante Casa da Esquila 

  

Situado no Casteleiro, direção Belmonte, serra da Estrela, a Casa da Esquila é um espaço privilegiado de gastronomia. Baseada 
no conceito gourmet rural, a oferta da Casa da Esquila é potenciada pelos fantásticos recursos naturais que a região dispõe. A 
ementa oferece carnes, peixes perfumados com tradição, legumes e frutas de produção biológica, enchidos e queijos de 
referência nacional e muitos outros produtos de transcendente sabor. Tudo isto conjugado com uma cozinha de estação assente 
em três vertentes (Lavrador, Regional, Gourmet com assinatura). 

Almeida | Malpartida 55 kms 

✪ Casa d`Irène Restaurante 

  

Casa d`Irene, em Malpartida, uma agradável e saborosa surpresa. Um dos tesouros gastronómicos das Beiras. A não perder! D. Irene 
cozinha por intuição, recordando pratos antigos da sua região. Extremamente organizada, tem duas ajudantes que trabalham na 
cozinha e servem à mesa, com modos informais e agradáveis. Irene Frias não aderiu às novas modas culinárias. O que ali se come 
é a verdadeira comida portuguesa, sem invenções, mas feita a preceito. 

📞  00351 271 381 070 

 

Rua da Estrada, 74 

Casteleiro 

 

✪Iniciar aqui viagem por GPS: 

40°18'12.1"N  

7°14'06.7"W 

40.303346, -7.235180 

 

 

            📞  00351 271 574 254 

Largo do Olmo  

Malpartida 

 

✪ Iniciar aqui viagem por GPS: 

40°45'34.2"N 

6°52'08.2"W 

40.759513, -6.868955 

 

 

 

http://www.casadaesquila.com/
https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g663589-d5532796-Reviews-Casa_D_Irene-Almeida_Guarda_District_Central_Portugal.html
http://www.casadaesquila.com/
http://bit.ly/3cTnHoy
http://bit.ly/3cTnHoy
http://bit.ly/3cTnHoy
http://bit.ly/3cTnHoy
http://bit.ly/2wLe2zC
http://bit.ly/2wLe2zC
http://bit.ly/2wLe2zC
http://bit.ly/2wLe2zC


 

 

 

 

 




