
Roteiro Gastronómico Sabores de Outono | 2 a 16 de novembro 2021 | Celorico da Beira

ACONSELHA-SE A RESERVA ANTECIPADA EM TODOS OS RESTAURANTES ATRAVÉS DO CONTACTO TELEFÓNICO

A Gare
Celorico Gare - telf. 271 741 049
de 2 a 16 (almoço) - Borrego grelhado com batata 
a murro e migas | pudim de castanha | tarte flan de 
castanha | requeijão com doce de abóbora
dia 6 - Borrego estufado com míscaros 
dia 7 - Borrego assado no forno
dia 13 - Borrego assado no forno
dia 14 - Borrego assado no forno com arroz de 
miúdos e batata assada

Barroco D’el Rei
Celorico da Beira - telf. 271 748 325 (só almoço)
dia 5 - Arroz de míscaros com sonhos da horta | 
queijo fresco com mel e nozes
dia 12 - Carpaccio de presunto com marmelos 
caramelizados, mel e queijo | Bifes de cebolada 
com gratinado de castanhas e queijo | Leite creme 
de abóbora 
dia 14 - Borrego recheado com arroz de miúdos e 
esparregado | mousse de castanha

O Botas
Celorico da Beira - telf. 963 792 844
de 2 a 16 (almoço e jantar, encerrado aos sábados)
Costeletas de borrego grelhadas com 
acompanhamento do dia: arroz de feijão, batata 
na chapa ou batata frita | Queijo de ovelha 
amanteigado com doce de abóbora

Cova da Loba
Linhares da Beira - telf. 271 776 119
de 2 a 16 (almoço e jantar, encerrado quartas-feiras)
Sopa de perdiz com boletos e shitake | Boletos 
com ovo cozinhado a baixa temperatura | Borrego 
grelhado com arroz de cogumelos | Arroz de 
míscaros e tiras de entrecosto grelhado | Estaladiço 
de castanha com gelado de geropiga | Queijo Serra 
da Estrela com compotas | Folhadinho de requeijão 
com doce de abóbora

Ciclo Bar
Celorico da Beira - telf. 962 821 847
de 2 a 16 - (almoço e jantar, encerrado aos domingos)

Hamburguer serrano (recheado com queijo de 
ovelha) | Requeijão com doce de abóbora e nozes.
dia 6 - Tábua de enchidos serranos | Chanfana com 
castanhas
dia 13 - Tábua de enchidos serranos | Secretos de 
proco com castanhas, esparregado com nabiças

Muralhas de Celoryco
Celorico da Beira - telf. 271748 033 / 910 174 333
(apenas almoço)
dia 2 - Rotti de carne picada, recheado com queijo 
de ovelha.
dia 4 - Lombo de porco assado no forno com 
castanhas | Requeijão com doce de abóbora.
dia 5 - Sopa de caldo ripado com puré de castanhas.
dia 6 - Borrego grelhado com arroz de míscaros.
dia 8 - Empadão da época
dia 9 - Sopa de abóbora.
dia 10 - Ensopado de borrego.
dia 11 - Pernas de frango no forno com esparregado.
dia 12 - Peixe grelhado com esmagada de nabiças.
dia 13 - Vitela à padeiro com puré de castanhas | 
Borrego grelhado com arroz de míscaros.
dia 15 - Carne de porco à Pradense.
dia 16 - Tarte de requeijão.

Sol Neve
Lageosa do Mondego - telf. 939 734 964
(apenas almoço)
dia 7 - Borrego assado no forno

O Taco
Carrapichana - telf. 963781869 / 271038152
(almoço e jantar)
dias 6 e 7 - Borrego assado com castanhas e 
batata assada | Tarte de Requeijão | Requeijão com 
doce de abóbora
dia 13 - Ensopado de borrego | Queijo da serra com 
marmelada.
dia 14 - Borrego com míscaros | Queijo da serra 
com marmelada.

Hotel Quinta dos Cedros 
Celorico da Beira - telf. 271 749 000 
(almoço e jantar)
dias 9 e 10 - Borrego estufado com castanhas | 
Requeijão com doce de figo
dias 16 e 17 - Borrego assado no forno com arroz 
de miúdos e grelos | Pudim de marmelo

Nova Estrela
Celorico da Beira - telf. 917 442 616
(apenas almoço)
dia 7 - Borrego assado no forno com batata assada 
e arroz de miúdos | Requeijão com doce de abóbora
dia 14 - Borrego assado na brasa | Pudim de castanhas

Quinta do Lago
Cortiçô da Serra - telf. 271 712 142
de 2 a 16 (apenas almoço, encerrado ao domingos)
Borrego grelhado na brasa | Queijo com doce de 
abóbora
dia 2 - Arroz de míscaros

Qta Santo António do Rio
Celorico da Beira - telf. 911 144 283
de 2 a 16 (almoço e sextas e sábados também ao 
jantar, encerrado às segundas-feiras) 
Borrego do dia | Lombo com castanhas, legumes 
da época, marmelos e abóbora assados no forno

Zé das Iscas- D. Cinda 
Celorico da Beira - telf. 271 742 586
(apenas almoço)
dia 7 e 14 - Pudim de queijo da serra
dia 8 - Costeletas de porco com castanhas

O Vitor
Celorico da Beira - telf. 968 696 604
(apenas almoço)
dia 3 - Borrego no forno com esparregado e castanhas
dia 5 - Borrego na brasa com esparregado
dia 9 - Borrego guisado com cogumelos
dia 10 - Javali com castanhas
dia 12 - Borrego na brasa.

Sabores d´Avó
Celorico da Beira- telf. 965 136 762
(apenas almoço)
dia 6 - Arroz de míscaros e borrego no forno
dia 13 - Ensopado de Tortulhos | Pudim de castanhas

Hotel Mira Serra
Celorico da Beira - telf. 961331160 / 271742604
(almoço e jantar)
de 2 a 16 - Ensopado de borrego com castanhas 
| Borrego afro-disíaco | Borrego recheado à chefe 
(reservas com 24h, min. 6 pessoas) | Ensopado de 
borrego à chefe
Nota: em todas as refeições haverá queijo da serra 
e requeijão com doce de abóbora
dias 6, 7 ,13 e 14 - Borrego assado no forno com 
castanhas | Borrego grelhado com castanhas e 
esparregado de nabiças
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O Município de Celorico da Beira promove “Roteiro Gastronómico - 
Sabores de Outono”, desafiando os restaurantes locais a oferecerem aos 
clientes, durante 15 dias, um cardápio com pratos confecionados à base 
de produtos genuinamente made in Celorico da Beira, com o intuito de 
valorizar e divulgar os produtos outonais da região.


