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Dado as
a caracteríísticas destte empreen
ndimento: local sosseegado e accolhedor, com
c
um
conjuntto de edifíccios constrruído em pedra
p
de basalto em que houvee o cuidado
o de se
constru
uir com gostto. Isto não tem passad
do desperce
ebido a queem nos tem
m visitado e a Adega
tem sid
do lugar escolhido por alguns grupos que pretendeem um serviço difere
ente da
restauração tradicional.
Assim por
p aqui jáá passaram
m grupos taais como “O
Os Santos e Pecadorees”, um Grrupo de
Deputados da Agrricultura do
o Parlamento Europeu
u e os Orgaanismos Naacionais ligados ao
Program
ma Comunittário “Líderr +”. Para allém destes,, muitos outros gruposs locais, reggionais e
nacionaais têm so
olicitado o nosso esp
paço, fazendo deste local, um local de paragem
p
obrigatório.
O que se pretend
de com este program
ma é disponibilizar a quem nos visita um serviço
na restaurração tradicional. São
diferentte daquelee que os visitantes
v
e
encontram
o pratos
relacion
nados com a nossa cozinha
c
tradicional mas confecccionados seegundo as receitas
antigas. Prima‐se pelo forno a lenha e a grelha a carvão.
c
Servvimos algun
ns pratos de peixe,
carne e enchidos. O local, tan
nto pode ser na casa do
o lagar, entrre as barriccas como naa sala de
provas, no meio das
d garrafa
as. Cada um
m destes esspaços podee levar até vinte pesssoas. No
Verão temos capaccidade paraa receber mais.
A refeiçção compreeende: entradas com aperitivo,
a
prrato de carn
ne, que pod
de ser espe
etada ou
carne grelhada,
g
prato de peeixe grelhad
do com salaada e sobrremesa. A ssobremesa,, de um
modo geral,
g
é com
mposta por uma
u
salada de fruta e pastelão
p
dee maçã. Nass entradas servimos
s
linguiçaa, morcela, inhame
i
e o queijo. O vinho
v
aperittivo é o verd
delho.
À refeiçção serão seervidos os vinhos
v
produzidos nos Açores.
A
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