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Conhecer Cascais é garantir o passaporte para uma 
visita guiada por 650 anos de uma notável história. 
E como Vila piscatória que é, Cascais não podia deixar 
de ser um destino gastronómico imperdível. 
Dos barcos que diariamente se fazem ao mar saem 
o peixe e o marisco mais frescos, temperados pelas 
características ímpares desta zona costeira de 
Portugal. Mas porque a tradição da mesa portuguesa 
é tão rica quanto variada, à frescura e intensidade de 
sabor do melhor que o mar oferece, juntam-se uma 
infinidade de propostas gastronómicas.

Dos mais tradicionais pratos portugueses, aos petiscos 
leves, passando pela cozinha de autor e mesmo pelos 
menus internacionais, Cascais é um autêntico desafio 
para todos os que apreciam a arte de bem comer.
Descubra Cascais e saboreie tudo o que tem para lhe 
oferecer. 

Bom Apetite! 

Visiting Cascais is like getting a ticket for a guided tour 
of 650 years of remarkable history. 
And as the fishing town that it is, Cascais is naturally a 
must for unforgettable cuisine. 
The boats that go out to sea every day bring back 
super-fresh fish and shellfish seasoned by the 
unparalleled characteristics of the local coast. But 
because portuguese traditional dishes are as rich as 
they are varied, a range of never-ending of choices is 
added to the freshness and intense flavours that the 
sea has to offer.

Choose from among the most traditional portuguese 
dishes, light delicacies, signature cuisine and even 
international menus. Whatever you decide, Cascais is a 
veritable challenge for any connoisseur of fine dining.
Explore Cascais and savour all that it has to offer. 

Enjoy your meal! 

> 40,00€ 15,00€ > 39,99€ < 14,99€Preços | Prices
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ATLÂNTICO BAR & RESTAURANTE 
INTERCONTINENTAL ESTORIL 

Na Av. Marginal é um espaço amplo, design actual e sofisticado 
com elegantes apontamentos em tons de azul que refletem a 
proximidade com o mar. 
Com uma vista deslumbrante sobre o Atlântico é excelente 
para degustar o marisco e o pescado mais fresco das águas do 
Atlântico.

At Av. Marginal this is a broad space with current and 
sophisticated design with blue details reflecting the Atlântico 
Ocean. 
With stunning views overlooking to the Atlantic is an excellent 
place to enjoy the freshest seafood and fish caught in the 
waters of the Atlantic Ocean.

“Comida excelente, óptima opção 
para refeição com família e 
amigos!”

MadalenaVS - Estoril, Portugal

“Great food, great choice for dining 
with family and friends!” 

MadalenaVS - Estoril, Portugal

InterContinental Estoril, Av. Marginal, 8023, 2765-249 Cascais 
T +351 218 291 100  |  E atlantico.estoril@ihg.com  
www.estorilintercontinental.com

Almoço | Lunch: 12h30-15h30
Jantar | Dinner: 19h30-23h00 
Bar: 12h30-01h00

Dia de encerramento | Closing day: Segunda-feira | Monday

Preço médio | Average price:  
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CASCAIS EM FADO

Cascais em Fado é um restaurante acolhedor na pitoresca vila de 
Cascais, onde pode disfrutar de uma fusão da tradicional cozinha 
portuguesa ao som da música tipicamente portuguesa chamada 
Fado, tocada e cantada ao vivo. Sinta Portugal. Descubra o Fado. 

Cascais em Fado is a cozy restaurant, in the picturesque 
village of Cascais, where you can enjoy a fusion of traditional 
Portuguese cuisine to the sound of the Portuguese song called 
Fado, played and sung live. Feel Portugal. Discover the Fado. 

“Não deixem de ir”
Ambiente gostoso, romântico, 
comida boa e o melhor, o Fado 
cantado e tocado por artistas 
muito bons nos deixa sem vontade 
de ir embora.

Wafa S. - São Paulo, SP 

“Excellent eating and fado music”
Our third time in this lovely Fado 
restaurant. The set meal is excellent 
value, with a good choice of mains. 
Great service. A little gem in the 
heart of Cascais.

Harry0325 - London 

Rua Visconde da Luz, nº 43 A, 2754-415 Cascais 
T +351 211 993  521  |  M +351 912 218 839  |  E geral@cascaisemfado.com    
www.cascaisemfado.com

19h30-24h00

Aberto de Quinta-feira a Domingo
Open Thursday to Sunday

Preço médio | Average price:  
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ESTORIL MANDARIM 

Venha comprovar o requinte de uma carta com mais de 119 
especialidades. O Estoril Mandarim é um restaurante ímpar em 
Portugal, dos melhores ao nível europeu.

In “Estoril Mandarin”, the very much appreciated Chinese 
restaurant at Casino Estoril, you can enjoy a true culinary art of 
the Guangdong region. Open for lunch and dinner, the Estoril 
Mandarin is one of the best of its kind in the world.

“Um Chinês com requinte”
É conceituado como um dos 
melhores da Europa e faz justiça 
a essa classificação “.” uma 
referência na comida asiática.

José A. - Seixal, Portugal

“Best Chinese in Lisbon!”
The food is simply amazing. High 
end, nothing like your ordinary 
Chinese meal. “...” the staff is super 
friendly and very efficient. High end 
are the words!

G. C.

Av. Dr. Stanley Ho - Edifício do Casino do Estoril, 2765-190 Estoril  
Aconselhamos reserva de mesa | Booking advisable
T +351 214 667 270/214 667 700  |  E info.cestoril@estoril-sol.com  
www.casino-estoril.pt 

12h00-15h00 | 19h00-23h00

Dia de encerramento | Closing day: Segunda e Terça-feira | Monday and Tuesday

Preço médio | Average price:  
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GLASS TERRACE – SHERATON CASCAIS RESORT 

Rodeado de janelas panorâmicas, no meio da natureza dos 
jardins do Resort, o Glass Terrace enche-se de luz natural e 
oferece uma esplanada onde os clientes podem desfrutar dos 
sabores da cozinha Portuguesa e Mediterrânea do Chef. 

Surrounded by panoramic windows and set amidst the Resort’s 
lush green gardens, Glass Terrace is bathed in natural light and 
offers an outside terrace where guests can enjoy the Chef’s 
Portuguese and Mediterranean cuisine flavors. 

“A comida é gourmet, muito bem 
confeccionada e apresentada em 
pratos bem decorados.” 

João Jesus - Sintra, Portugal 

“Love the food, love the 
atmosphere, love the staff.” 

Lisa N.

Rua das Palmeiras, lote 5 - Quinta da Marinha, 2750-500 Cascais
T +351 214 829 100  |  E reservations@sheratoncascais.com    
www.sheratoncascaisresort.com 

12h30-22h30

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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GRILL FOUR SEASONS 
NO HOTEL PALÁCIO ESTORIL 

O Restaurante Grill Four Seasons destaca-se pelo seu ambiente 
elegante e pela aliciante e variada selecção da cozinha 
tradicional portuguesa e internacional. 

At the Grill Four Seasons you can enjoy the most elegant and 
sophisticated dining atmosphere with a delicious selection of 
local specialities and international cuisine.

“Restaurante excelente” 
Optamos pelo menu do dia. É 
completo com entradas diversas, 
sopa, peixe, carne e sobre mesa a 
escolher. Tudo delicioso. 

Jorge L.

“Best restaurant in Portugal”
When staying at the Palacio we 
dined here practically every 
evening and were treated to a 
culinary delight each time....

finisterre72 - Thornhill, Reino Unido

Rua Particular, 2769-504 Estoril   
T +351 214 648 114  |  E info@hotelestorilpalacio.pt  
www.palacioestorilhotel.com 

19h30-23h30

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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HEMINGWAY CASCAIS

Um lugar onde a hora da refeição é pensada como um momento 
de verdadeira degustação e descontração, com o mar como 
pano de fundo, e uma cozinha de autor, onde o sabor é o 
apontamento que faz a diferença e privilegia a gastronomia 
portuguesa apresentando de forma requintada. 

Excellent restaurant and a cocktailbar, but above it all, is a place 
where it feels spend hours enjoying the views of the Atlantic. 
The cuisine kept the superior quality and taste that characterize 
contemporary inspired dishes. 

“Delicioso” 
Fizemos um menu de degustação e 
fomos surpreendidos em todos os 
pratos. Para além de sofisticados e 
bem apresentados, estavam uma 
verdadeira delícia!  

Maria S. - Lisboa, Portugal 

“Excellent”
Fantastic restaurant, amazing food 
and brilliant service. Each course 
that come out the waiter explained 
exactly what it was and what went 
into it. Faboulous Wine List!

Cerriemc - UK

Marina de Cascais, loja 58, 1º andar, 2750-800 Cascais 
T +351 916 224 452  |  E reserve@hemingwaycascais.com    
www.hemingwaycascais.com 

18h30-02h00

Dia de encerramento | Closing day: 
Quarta-feira | Wednesday

Preço médio | Average price:  
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HOTEL BAIA GRILL RESTAURANT 

O restaurante Baia Grill do Hotel Baia aposta fortemente na 
sua cozinha oferecendo especialidades de peixe e marisco. 
Nas carnes destaca-se o Bife de Tártaro. Um serviço afável 
e despretensioso, uma boa carta de vinhos e uma fantástica 
esplanada virada para o mar – a não perder!

The Baia Grill restaurant in Hotel Baia offers specialties of fresh 
fish and sea food. Among the meats, the Steak Tartar is a must. 
A friendly and unpretentious service, good wine list and great 
sea view – not to be missed!

“Bife Tártaro”
“O Melhor bife tártaro que já comi 
em muito tempo. Preparado à 
nossa frente, sem segredos. O 
serviço é excelente, uma boa carta 
de vinhos, O preço normal para um 
hotel desta categoria.”

RuiDOrey - Cascais, Portugal 

“For a romantic dinner”
“My wife and I love this restaurant. 
the price can be very good and 
the cuisine delicious. the staff is 
very good. the view to the bay is 
fantastic. we can easy spend a long 
stay in this set.”

artcor - Lisbon 

Passeio D. Luís, 2754-509 Cascais  
T +351 214 831 033  |  E reservas@hotelbaia.com  
www.hotelbaia.com 

12h30-15h00 | 19h30-23h00

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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MARISCO NA PRAÇA

No tradicional Mercado da Vila de Cascais, o cliente escolhe o 
marisco e peixe numa banca para ser confecionado à sua frente 
e posteriormente apreciado num ambiente descontraído.

At the traditional Cascais Villa Market you can choose seafood 
and fish at a stall and then have it prepared in front of you to be 
enjoyed in this relaxed spot.

“Melhor marisco em Cascais”
Recomendo. Restaurante com 
qualidade preço imbatível. 
Muita variedade de mariscos 
e sempre muito frescos e bem 
confeccionados.  

Miguel B.

“Freshest Fish in Town.”
When you walk in you can’t but 
notice the fresh shell-fish display. 
What you see is what you get 
afterwards. Dished with nice 
garnishes, spices and sauces. Quick 
international service. Worth going 
there anytime.

Mark B. - Amsterdão, Países Baixos

Rua Padre Moisés da Silva - Mercado da Vila, 2750-437 Cascais  
T +351 916 702 750  |  E marisconapraca@gmail.com   

12h00-24h00

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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PALM TREE INTERNATIONAL
PUB & RESTAURANT

Localizado no Largo Luís de Camões, é o local ideal para curtir 
uma cerveja com os amigos, desfrutar de um bom jantar e 
aproveitar os eventos da noite que podem ser tanto a música do 
DJ ou um evento desportivo.

Located on the cozy square, and just a few steps away from the 
beach it’s a traditional Pub, Sports Pub, Restaurant & Disco all 
rolled into one. Palmtree is the exclusive one-stop nightspot.

“Palm Tree Pub”
O lugar é excelente, o atendimento 
é impecável e a comida é muito 
boa, principalmente o leitão à 
moda da Bairrada. Parabéns 
Orlando!

Huldainny H.

“Excellent restaurant”
Nice, friendly staff. Good food. Best 
restaurant in the square. Very good 
service and a good atmosphere 
overall.

Michael O. - Dublin, Irlanda 

Rua da Palma nº 44/46, 2750-458 Cascais   
T +351 214 830 807  |  E palmtree@mail.telepac.pt  
www.palmtree.pt  

09h30-02h00

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price: 
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QUINTO SABOR

Com um ambiente e acolhedor o Quinto Sabor tem uma forte 
inspiração em receitas tradicionais portuguesas. É este gosto 
pela cozinha familiar, aliado à frescura dos produtos regionais e 
sazonais que queremos partilhar com todos no Quinto Sabor.

With a welcoming atmosphere, ‘Quinto Sabor’ draws its 
inspiration from traditional Portuguese recipes. It is simple, 
healthy and delicious family cuisine made with fresh, seasonal 
and regional ingredients that we want to share with you at 
‘Quinto Sabor’.

“Cozinha portuguesa concerteza!”
Boa cozinha portuguesa de 
inspiração alentejana e algarvia. 
“…” confecção cuidada com 
respeito pelos sabores naturais “…” 
A repetir com alegria!

Francisco T.

“Best Portuguese food!!”
The food was amazing “...” 
The owners were very friendly 
explaining where the food comes 
from and how it is cooked. Easily 
the best restaurant I have been too 
in Portugal! 

Mark F.

Rua da Torre, 1040, 2750-768 Cascais  
T +351 214 055 700  |  E sabor.quinto@gmail.com  
www.quintosabor.com

12h00-16h00 | 18h30-24h00

Dia de encerramento | Closing day: 
Terça-feira | Tuesday

Preço médio | Average price:  
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RESTAURANTE BEIRA MAR

TRADIÇÃO DE BEM SERVIR
Situado no centro histórico da Vila, o restaurante Beira Mar é um 
dos mais antigos e afamados espaços gastronómicos de Cascais.
Somos uma verdadeira equipa a pensar em si, sempre com a 
preocupação de bem servir.

TRADITION OF WELL SERVE
Situated in the historical centre of the Cascais village, the BEIRA 
MAR is one of the oldest and most famous restaurants of Cascais.
We are a real team dedicated to you, always taking care to 
well serve.

“Do que há de melhor em Cascais”
Peixe fresco, menu variado, 
atendimento profissional e 
simpático!
Há muitos anos a merecer lugar de 
excelência no coração de Cascais! 

mviana2015 - Cascais, Portugal 

“The best seafood in Lisboa!”
This little restaurant is brilliant. You 
will eat the best seafood, cooked to 
perfection with all the respect and 
love to the products. Service is truly 
5 stars. My favorite spot to eat fresh 
and delicious seafood in Lisbon. 

Jojo1982B - Aventura, Flórida

Rua das Flores, nº 6, 2750-348 Cascais    
T +351 214 827 380  |  E geral@restaurantebeiramar.pt 
www.restaurantebeiramar.pt  

12h00-16h30 | 19h00-23h00

Dia de encerramento | Closing day: Terça-feira | Tuesday

Preço médio | Average price:  
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RESTAURANTE CHOUPANA GORDINNI

Espaço moderno, debruçado sobre o mar onde encontra 
especialidades mediterrânicas (peixe grelhado/cataplana de 
marisco) aliada à Carta Gordinni (risottos, bifes, massas, pizzas). 
O pianista toca ao jantar de 6ª e sábado e ao almoço de domingo.  

A modern place, overlooking the sea with mediterranean 
specialities (grilled fish/sea food cataplana) and the Gordinni 
Menu (risottos, steaks, pastas, pizzas). The pianist is playing on 
fridays’ and saturdays’ dinner and sundays’ lunch. 

“ÓTIMO - “Comida ótima, vista 
espetacular. Couvert com pão 
quentinho. Carinhoso atendimento. 
Muito bom!!! Ar condicionado! 
Excelente!” 

marciargm - São Paulo, SP

“AMAZING! – “Great food, 
spectacular view. Couvert with 
warm bread. Loving care. Very 
good!!! Air conditioning! Excellent!” 

marciargm - São Paulo, SP 

Avenida Marginal, 5579, 2765-603 S. João do Estoril 
T +351 214 664 123  |  M +351 93 306 00 03
E comercial@choupanagordinni.com   
www.choupanagordinni.com 

12h00-24h00

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  



Seleção Cascais 201618   |   

RESTAURANTE CIMAS

É um dos restaurantes mais antigos e emblemáticos de Cascais 
(inaugurado em 1941 pela família Cimas), com muitas histórias 
para contar. Oferece uma magnífica vista de mar. Mas a melhor 
razão para visitar esta casa é a excelente gastronomia, que inclui 
clássicos portugueses e outros pratos internacionais. 

Cimas is the oldest Cascais restaurant, open since 1941 within 
Cimas family management. A surprisingly sophisticated place, 
from the décor to the food with superb ocean views. The menu 
is known to list meat, game and fish dishes following traditional 
portuguese recipes.

“Dos melhores Restaurantes 
de Portugal”
Deve ser muito difícil encontrar 
uma cozinha, serviço e escolha de 
vinhos tão boa como aquela que 
encontramos no Cimas. Visitar o 
Estoril ou Cascais obriga a uma 
refeição no Cimas. 

PintodeSousa - Estoril, Portugal 

“Cimas is still going strong”
Delicious food, professional 
and dedicated service, fantastic 
surroundings and an excellent sea 
view. 

Lone B.

Avenida Marginal - Monte do Estoril, 2765-278 Estoril     
T +351 214 681 254  |  M 351 917 560 615  |  E cimasrestaurante@gmail.com  
www.cimas.com.pt  

12h30-15h00 | 19h30-23h00

Dia de encerramento | Closing day: Domingo | Sunday

Preço médio | Average price:  
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RESTAURANTE DECK BAR
A TRADIÇÃO DO PASSADO NO PRESENTE
A nossa cozinha é inspirada na tradição portuguesa, destacamos 
a Sopa Alentejana e os nossos bifes, nomeadamente o Bife à 
Deck. No inverno e primavera aos domingos, o nosso Cozido à 
Portuguesa faz as delícias dos locais.

THE TRADITION OF THE PAST IN THE PRESENT
Our cuisine is inspire in portuguese tradition, like our “Sopa 
Alentejana” and our fresh steaks, like the  “Bife à Deck”. During 
the winter and spring, we warm our Sundays with the traditional 
“Cozido à Portuguesa”.

“Excelente!”
Aqui disfrutamos da paisagem 
encantadora numa esplanada 
muito agradável “…” De salientar 
o bom ambiente, o serviço rápido 
e eficiente, a boa disposição dos 
empregados, aliados à qualidade 
a preços acessíveis. Ponto de 
paragem obrigatório num final de 
tarde.  

823Carmen 

“Delightful lunch under a glorious 
tree!”
My wife and I stopped by the Deck 
Bar in search of craft brews - a 
challenge in Portugal. “…” While 
our pizza was passable at best, 
the atmosphere is great for people 
watching: you’re directly on the path 
for folks to walk down the hill from 
the Estoril Casino to the pedestrian 
underpass to the beach...much fun! 

Michael M.

Avenida Aida - Arcadas do Estoril nº 21, 2765-267 Estoril      
T +351 214 680 366  |  E reservas@deckbar.pt   
www.deckbar.pt 

08h00-02h00

Dia de encerramento | Closing day: 
Segunda-feira | Monday

Preço médio | Average price:  
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RESTAURANTE FORTALEZA DO GUINCHO

A INSPIRAÇÃO QUE VEM DO MAR
O peixe e o marisco frescos da costa portuguesa bem como 
os melhores produtos nacionais, são uma constante à mesa 
do Guincho, homenageados e recriados em cada prato, a cada 
estação do ano, perante o reconhecimento da crítica nacional e 
internacional.

THE INSPIRATION THAT COMES FROM THE SEA
The best fish and seafood from the portuguese coast as well 
as highest quality of national products are a constant on the 
Guincho table, honored and created in every dish, every season, 
recognized by national and international press and critics.

“Excelente em tudo!”
Este é sem sombra de dúvida um 
dos melhores restaurantes de 
Portugal. ”…” A estrela Michelin é 
muito bem merecida o Chef Miguel 
Rocha Vieira está de parabéns! 

Rui748 - Lisboa, Portugal 

“Most Amazing Experience”
It was one of the best dinning 
experiences we had so far “…” To 
make things even better, you have 
the Atlantic Ocean as view... 

Andre H.

Estrada do Guincho, 2750-642 Cascais   
T +351 214 870 491  |  E restaurante@guinchotel.pt 
www.fortalezadoguincho.com 

12h30-15h00 | 19h30-22h00

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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RESTAURANTE GARDEN PATIO 
HOTEL ESTORIL ÉDEN

O restaurante “Garden Pátio”, integrado no Hotel Estoril Éden, 
dispõem de uma magnífica vista sobre o mar e Costa do Estoril e 
onde é proposta uma cozinha portuguesa e internacional aliada a 
um serviço personalizado.  

The restaurant “Garden Patio”, belongs to the Hotel Estoril 
Eden, feature a magnificent view of the sea and Estoril Coast 
and which proposes a portuguese and international cuisine 
combined with a personalized service.

“…O restaurante é bem agradável e 
tem uma bela vista. Os funcionários 
são bastante atenciosos...” 

Eduardo R. – Santo André, SP

“…Jantar no restaurante com a 
fantástica vista do mar á noite é 
também um privilégio…”

Dfr3 – Lisboa, Portugal

“…The food in the restaurant was 
very nice and reasonably priced…”

Kandtee- Stanford, Reino Unido

“…It’s a wonderful view, especially 
at sunset when you can observe 
many ships at anchor…”

Traveling_In - Ucrânia

Avenida de Sabóia, 209, 2769-502 Monte Estoril  
T +351 214 667 000  |  E geral@hotelestorileden.pt   
www.hotelestorileden.pt  

12h00-14h30 | 19h30-21h30

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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RESTAURANTE GORDINNI ESTORIL

O PRIMEIRO GORDINNI – GORDINNI ESTORIL
(NO CENTRO DO ESTORIL)
Ambiente agradável. Entradas, picanha, bifes, massas, pizzas, 
sobremesas. Excelentes sangrias e caipirinhas. Localização 
geográfica privilegiada: no centro do Estoril, próximo de vários 
hotéis, Centro de Congressos e Casino do Estoril. 

THE 1ST GORDINNI RESTAURANT
(LOCATED AT THE CENTER OF ESTORIL)
Pleasant atmosphere. Starters, “picanha” brazilian beef, steaks, 
pastas, pizzas, desserts. Excellent sangria/caipirinha. Privileged 
location at the centre of Estoril, very close to hotels, the Estoril 
Congress Centre and the Casino Estoril. 

“Restaurante Italiano no Estoril”
Para variar decidimos ter uma 
noite de folga de restaurantes 
tradicionais portugueses e fomos 
experimentar um “italiano” e que 
excelente decisão! Staff muito 
simpático e um menu excelente 
desde pizzas, massas e uma enorme 
variedade de bifes. 

GaryShrew (Shrewsbury)

“Italian Restaurant at Estoril”
(original comment) - Just for a 
change we decided that we would 
have a night off from traditional 
portuguese restaurants and try an 
italian and what a great decision! 
Very friendly service and a great 
menu to chose from pizza, pasta 
and loads of different steak dishes. 

GaryShrew (Shrewsbury)

Avenida Marginal, 7191, 2º andar, 2765-248 Cascais   
T +351 214 672 205  |  M +351 933 060 015  |  E info@gordinniestoril.com  
www.gordinniestoril.com 

12h00-15h30 | 19h00-24h00

Dia de encerramento | Closing day: Quarta-feira | Wednesday

Preço médio | Average price: 
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RESTAURANTE GORDINNI MARINA DE CASCAIS

Situado no piso superior da Marina desde 2006, o novo 
Restaurante Gordinni passou para o piso térreo em maio de 2012 
e sofreu profundas obras de remodelação. Espaço fantástico com 
esplanada. Mantém toda a qualidade dos pratos Gordinni. 

Located on the top floor of the Marina since 2006, the new 
Restaurant Gordinni suffered profound works and it is situated 
on the main floor since may 2012. It is a fantastic space with 
esplanade, where you will find the quality of the Gordinni dishes.   

“Ao passear pela Marina escolhemos 
almoçar neste restaurante (…). 
Todas as pessoas da mesa gostaram 
dos pratos, com destaque para o 
hambúrguer artesanal com batatas 
que estava muito bom. Bom preço, 
sendo uma boa opção de almoço 
rápido.”

Pedrofguimaraes - Estado do Rio de 
Janeiro

Best Restaurant in the Marina de 
Cascais: 
“Walking by the Marina we choose to 
have lunch at this restaurant (…). My 
Familly liked all the dishes, especially 
the handmade burger with potatoes 
which was very good. Good price, 
being a quick option for lunch.”

Pedrofguimaraes - Estado do Rio de 
Janeiro

Marina de Cascais, loja 50/51, 2750-800 Cascais  
T +351 214 835 939  |  M +351 933 060 001
E comercial@choupanagordinni.com    
www.gordinnimarina.com 

12h00-15h30 | 19h00-23h00

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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RESTAURANTE GOURMET
HOTEL MIRAGEM CASCAIS HEALTH & SPA

Conhecido como um dos melhores  restaurantes em Cascais,  o 
galardoado Restaurante Gourmet abre as suas portas diariamente 
das 19h30 às 22h30, com serviço  à la carte, para uma memorável 
descoberta gastronómica, num espaço de extrema elegância e 
com uma vista apaixonante sobre a baía de Cascais.

Known as one of the best Restaurants in Cascais, the award 
winning Gourmet Restaurant open its doors daily from 19h30 to 
22h30, and offers an a la carte service to ensure a memorable 
gastronomic discovery, in an ambient of exquisite elegance and 
an unparallel view to Bay of Cascais.

Avenida Marginal, nº 8554, 2754-536 Cascais   
T +351 210 060 634  |  E geral@cascaismirage.com 
www.cascaismirage.com 

19h30-22h30

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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RESTAURANTE HOTEL ALBATROZ

UMA EXPERIÊNCIA GOURMET COM VISTA PARA O MAR
Na melhor localização em toda a costa de Lisboa com uma vista 
panorâmica sobre o mar abrangendo toda a Baía do Estoril, 
o restaurante Albatroz promove uma experiência “gourmet” 
na simbiose da tradição dos seus pratos emblemáticos e na 
inovação da cozinha de fusão mediterrânica da sua carta sazonal 
onde o peixe e o marisco são indispensáveis.

A GOURMET EXPERIENCE WITH SEA VIEWS
In the best location of the Lisbon Coast with a panoramic view 
over the sea and the Bay of Estoril, the Albatroz restaurant 
promotes a “gourmet” experience in the tradition symbiosis of 
its emblematic dishes and in the innovation of the mediterranean 
fusion cuisine where fish and seafood are essential.

“Lindo, Bom e Saboroso como 
Sempre (…) Charmoso, localização 
fantástica”

manelCarcavelos - Carcavelos 

“Wonderful heavenly atmosphere 
food and service!”

Ilene C.

Rua Frederico Arouca, 100, 2750-353 Cascais  
T +351 214 847 380  |  E info@thealbatrozcollection.com    
www.thealbatrozcollection.com   

12h30-15h00 | 19h30-22h30

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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RESTAURANTE MARIA PIA

Na Marina de Cascais, a Maria Pia conta com uma vista de 
mar e terra, num espaço acolhedor e com uma esplanada 
surpreendente. A explorar com calma, desfrutando do embalo 
dos sabores do mar.

In Cascais Marina, Maria Pia has a view of land and sea, in a 
welcoming space with an amazing terrace. To explore with ease, 
enjoying the swing of the sea flavors.

“Vale a pena visitar e voltar e 
voltar e voltar”
Na minha opinião, o melhor 
restaurante que existe neste 
momento em Cascais. 

Mia A. - Cascais, Portugal 

“Perfect treat”
I have rarely experienced such 
quality and good tastes as in this 
place. 

Matyas L. - Europe

Passeio Maria Pia Cascais, 2750-411 Cascais   
T +351 926 438 053  |  E mariapia.restaurante@gmail.com 
www.restaurantemariapia.pt

12h00-23h00 

Dia de encerramento | Closing day: Segunda-feira | Monday

Preço médio | Average price:  



2016 Cascais Selection |   27

RESTAURANTE MARIS STELLA

A vista sobre a marina de Cascais, a proximidade com o mar dão o 
mote para uma ementa que respira mar e frescura. 
Em carta All-day dinning, experimente o Raw Bar e, imperdível, o 
nosso Atum em Pedra de Sal. 

The view throughout Marina de Cascais and the proximity to the 
ocean suggests the freshness to the menu.
An all day dinning restaurant where Raw Bar selections and the 
Tuna on a Salted Rock are unforgettable.

“Um sonho!” 

MariMeirelles

“Top fortress”

Gordon M. - Carron, Fakirk United Kingdom 

“Highly recommended!”

Flea F. - Gaborone 

Avenida D. Carlos I - Fortaleza da Cidadela, 2750-310 Cascais  
T +351 214 814 300  |  E recepcao.pousadacascais@pestana.com    
www.pestanacollection.com 

12h30-19h00 (Inverno | Winter) 
12h30-24h00 (Verão | Summer)

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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RESTAURANTE O PESCADOR

TIPO DE COZINHA: MARISQUEIRA, PORTUGUESA
Entre o mar e a lota fica esta antiga taberna de pescadores.
Os assadores de peixe fresco e marisco vivo e uma garrafeira 
única fizeram a fama deste restaurante.

COUSINE: SEAFOOD, PORTUGUESE
This old fisherman tavern is located between the sea and the 
fish market, O Pescador. Here we serve fresh fish, seafood with 
a wonderful wine cellar, all this gives the fame and recognition 
to the restaurante.

“Sempre excelente”
Sempre excelente! No atendimento, 
na comida, no ambiente. Comida 
tudo sempre fresco, seja peixe ou 
marisco, ao melhor nível. 
A cataplana de lagosta divinal. 
Sangria de espumante com frutos 
vermelhos magnífica. A voltar com 
certeza!
MarinaMM71 - Cascais, Portugal  

“Outstanding!” 
We had a seafood combination 
that was more than we could finish. 
And yet, it was all wonderfully 
done. The setting is beautiful, and 
you have several options of sitting 
inside or outside. Our waiter was 
very personable and added to the 
experience greatly.

Dan B, Asheville -  North Carolina, 
United States

Rua das Flores, 10B, 2750-348 Cascais   
T +351 214 832 054  |  E reserva@restaurantepescador.com  
www.restaurantepescador.com 

12h00-23h00

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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RESTAURANTE OÁSIS 
HOTEL MIRAGEM CASCAIS HEALTH & SPA

Duas formas de desfrutar o mesmo espaço. O Restaurante Oásis 
Terrace dispõe de uma área interior e um terraço, junto à piscina e 
jardins do Hotel.
Este restaurante apresenta diariamente um buffet de 
pequeno-almoço, com uma seleção variada e de qualidade, 
que faz desta refeição uma fantástica experiência.
O restaurante oferece também diariamente um buffet de almoço 
de cariz mediterrânico, parcialmente apresentado em miniaturas, 
onde pode degustar as criações dos nossos Chefes. 

Two different ways to enjoy the same ambience. The Oasis 
Terrace Restaurant offers a relaxed environment in the interior 
and a terrace close to the swimming pool and gardens of the 
hotel. Here you can enjoy the daily buffet breakfast with a wide 
variety of the best quality, that makes this meal a fantastic 
experience. The Oasis Terrace Restaurant offers also a daily 
buffet lunch with a mediterranean twist, partly presented in   
bite-size miniatures, ideal to experiment our Chefs’ creations. 

Avenida Marginal, nº 8554, 2754-536 Cascais   
T +351 210 060 634  |  E geral@cascaismirage.com     
www.cascaismirage.com 

19h30-22h30

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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RESTAURANTE PORTO DE SANTA MARIA

“Envolto num cenário único de vales e dunas selvagens, existe 
um lugar onde a beleza do mar encontra os sabores mais frescos 
da costa do Guincho. Venha descobrir-nos e desfrutar de 
experiências gastronómicas que perduram na memória.” 

“Surrounded by a unique setting of valleys and wild dunes, 
there’s a place where the beauty of the sea meets the freshest 
flavours of the Guincho coast. Come discover us and enjoy  a 
dining experience you won’t forget.”

Vista linda, comida excelente
“Serviço muito bom, excelente 
atendimento “…”comida 
maravilhoso, ótimos vinhos e uma 
vista extraordinária!” 

Flávia R. - Goiás, GO 

Delicious meal with breathtaking 
view
“Enjoyed Porto Santa Maria so 
much that we returned for a second 
meal.”

BonnieFaith - New York City, New York 

Estrada do Guincho, Praia da Crismina, 2750-642 Cascais    
T +351 214 879 450  |  E reservas@portosantamaria.com  
www.portosantamaria.com 

12h15-15h30 | 19h15-22h30

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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RESTAURANTE SUSHI DESIGN - HOTEL FAROL

Paixão aliada aos ingredientes mais frescos nas mãos do Sushi 
Master Nuande Pekel, transformam a sua experiência de sushi 
numa memória inigualável, com o Atlântico a seus pés. Continue a 
experiência com um delicioso menu de takeaway.  

Passion, together with the freshest ingredients in the hands of 
our Sushi Master Nuande Pekel, transforms your sushi experience 
to one of total indulgence. Continue the experience with a 
delightful menu of takeaway.   

“Não conseguia parar de comer!”
Atendimento rápido e simpático. 
Vista magnífica. Comida deliciosa! 
“…” Para mim o melhor restaurante 
de sushi da zona.

Catarina S.

“Delicious food with great 
service”
Friendly staff & great quality 
sushi. Stuff will look after all your 
needs and ensure a memorable 
experience. 

Simon K. - São Paulo, SP

Avenida Rei Humberto II de Itália, nº 7, 2750-800 Cascais 
T +351 214 823 490  |  E reservations@farol.com.pt     
www.farol.com.pt  

12h30-15h00 | 19h00-22h45

Dia de encerramento | Closing day: 
Segunda-feira | Monday  

Preço médio | Average price:  
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RESTAURANTE TERRASSA CASCAIS

O Restaurante Terrassa Cascais oferece-lhe a melhor qualidade 
de mariscos e peixes da costa portuguesa, na companhia de uma 
fantástica vista sobre o oceano.

Terrassa Cascais Restaurant offers the best quality seafood and 
fish from the Portuguese coast, accompanied by an amazing 
view through the ocean.

“Refeição e espaço luxuoso!”
 “Restaurante com um espaço 
espectacular (com vista para o 
mar e piscina), com empregados 
simpáticos e atenciosos. Dispõe 
de parque de estacionamento 
privativo (dentro do Hotel). A 
comida é muito boa e tem uma 
excelente apresentação. Como 
estivemos presentes para um 
Baptizado, não posso opinar sobre 
preços/valores.” 

Nuno A. 

“Great view & good food”
“A great selection of foods, from 
a light menue to a gourmet sort of 
meals. Seating out in the terrace 
or inside , both fantastic. Service 
in general good & friendly .... 
Great view & quiet place to enjoy a 
conversation.” 

426zein

Estrada do Guincho, 2750-642 Cascais     
T +351 214 869 239  |  E guestrelations@senhoradaguia.com   
www.senhoradaguia.com  

13h00-15h00 | 19h30-22h00

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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RESTAURANTE THE MIX - HOTEL FAROL

A mestria da cozinha de autor do Chef Executivo Hugo Silva 
traduz-se numa palavra: encantamento. Deguste os sabores 
dos nossos pratos onde se encontra o perfeito equilíbrio dos 
paladares mediterrânicos. O glorioso Atlântico aos seus pés.  

Executive Chef Hugo Silva authors cuisine enchantment. 
Enjoy the flavors of our mediterranean dishes, fresh and 
mouthwatering. Marvel at the ever-changing Atlantic spectacle 
from the glorious dining terrace or restaurant.  

“Para além do aspeto dos...”
Para além do aspeto dos pratos, os 
ingredientes são de primeirissima 
qualidade e muito saborosos. Das 
melhores refeições que já comi.

“Amazing Food”
The food was imaginatively 
presented but organic and 
delicious and they had gluten free 
bread rolls as well which was great.

Patricia B.

Avenida Rei Humberto II de Itália, nº 7, 2750-800 Cascais
T +351 214 823 490  |  E reservations@farol.com.pt     
www.farol.com.pt  

12h30-15h00 | 19h00-22h45

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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TABERNA DA PRAÇA

AMBIENTE AGRADÁVEL, DESCONTRAÍDO 
E DESPRETENSIOSO
Em plena Praça das Armas da Cidadela, a Taberna da Praça 
serve petiscos típicos da gastronomia portuguesa. Uma taberna 
literária onde não faltarão, a completar, uma selecção de vinhos 
e de livros a descobrir.

PLEASANT, RELAXED AND UNPRETENTIOUS ATMOSPHERE
At Praça das Armas square, serves typical Portuguese cuisine 
made with national products in small portions so you can enjoy 
the vast variety of flavors. 
A literary tavern where you can also find a criterious wine 
selection and lovely books to buy.

“Excelente refeição e atendimento.” 

Leandro R.

Primeira ida faz planejar a 
segunda!” 

Isa M. - São Paulo, SP 

“Taste of Portugal”

Susanagcorreia - Dubai, 
Emirados Árabes 

“A lovely way to spend an evening”

merfyn_thomas - Colwyn Bay, 
United Kingdom 

Avenida D. Carlos I - Fortaleza da Cidadela, 2750-310 Cascais     
T +351 214 814 300  |  E recepcao.pousadacascais@pestana.com   
www.pestanacollection.com 

Segunda a sexta-feira | Monday to friday: 12h30-15h00 | 19h30-22h30
Fim-de-semana e feriados | Weekends and holidays: 12h00-22h30

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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TERRAÇO BOUGAINVILLEA
NO HOTEL PALÁCIO ESTORIL

Num terraço virado ao jardim e à piscina pode saborear uma 
refeição ou simplesmente tomar uma bebida a ouvir música. 

On a terrace overlooking the garden and pool you can enjoy a 
meal or simply have a drink while listening to music.  

“Fantástico”
Este restaurante é fantástico, por 
momentos podemos desligar-nos 
da cidade e relaxar junto à piscina 
com uma cozinha 5* e um ambiente 
requintado e descontraído. 

André M.

“Business lunch in a magic place”
The Palacio is the story and the 
Terrace the place to discover it... the 
lunch menu is perfect... and don´t 
forget the pastel de nata with your 
BICA.... it will make your day... not 
tried already? it is a mistake, hurry 

BioMarine - Bordeaux, France 

Rua Particular, 2769-504 Estoril  
T +351 214 648 114  |  E info@hotelestorilpalacio.pt      
www.palacioestorilhotel.com  

13h00-15h00 | 19h30-23h00

Aberto todos os dias | Open everyday 

Preço médio | Average price:  
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