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Melhor Serviço de Vinhos em Restaurante Integrado em 2016
Vencedor da categoria nos Prémios W’15
ulARGo Do PAço, CAsA DA CAlçADA, AMARAntE

Nomeados Prémios W’16
Melhor Serviço de Vinhos em Restaurante Integrado

uFeitoria		

Altis Belém Hotel & Spa - 1400 Lisboa

uFortaleza

Sponsored by

prémios w’16
Alteração na categoria
Melhor Serviço de Vinhos em
Restaurante de Rua

do Guincho		

Hotel Fortaleza do Guincho - 2750 Cascais

uGourmet

Restaurant

The Yeatman - 4400 Vila Nova de Gaia

uGusto

by Heinz Beck		

Hotel Conrad Algarve - 8135 Almancil

uIl

Gallo d’Oro

Cliff Bay Hotel - 9000 Funchal

uOcean		

Vila Vita Parc Hotel - 8400 Lagoa

uTivoli
Fonte: Largo do Paço, Casa da Calçada

Defino por restauração integrada aquela que serve os seus
clientes num espaço que faz parte de um conceito mais
amplo de acolhimento e serviço. O exemplo mais comum é a
restauração de hotel mas, hoje em dia, os espaços culturais,
de diversão e outros lugares públicos são veículos para novas
experiências gastronómicas. Na Europa Central este tipo de
oferta está bem inserido nas opções dos consumidores mais
esclarecidos, curiosos e exigentes; uma parte significativa
dos restaurantes com estrelas Michelin está integrada em
unidades hoteleiras. Em Portugal, os “food courts” dos centros
comerciais são frequentados para o suprimento de comida
rápida e essa globalização não se integra nas considerações
anteriores nem no objecto de estudo. Os hotéis são, no
entanto, espaços proibidos para a generalidade da clientela
de rua. As responsabilidades talvez possam ser divididas
entre os hoteleiros e os consumidores mas cabe aos primeiros
mudar o actual estado de coisas. Creio que existe escassa
comunicação que promova o acesso das pessoas de fora
ao seio do hotel. O acolhimento é dedicado exclusivamente
aos hóspedes e o binómio preço-qualidade da oferta enogastronómica também não é, por vezes, convidativo. Tudo
está a mudar e de modo rápido. Todos os nomeados são
bons líderes da mudança e um excelente chamariz para o
consumidor atento ao serviço do vinho. De Norte a Sul, no
Continente e nas Ilhas, visite e desfrute da cultura de vinhos
nos restaurantes nomeados, todos liderados por excelentes
embaixadores com a formação de Escanção.

Palácio de Seteais

Tivoli Palácio de Seteais - 2710 Sintra

uThe

Dining Room

Six Senses Douro Hotel - 5100 Lamego

Infelizmente ocorreu uma mudança
de proprietário no restaurante O
Jacinto, o que faz com que este
seja substituído pelo restaurante
Gambrinus.
Publica-se nova lista actualizada
referente à respectiva categoria.
uEstado

d’Alma		

1300 Lisboa 213618408

uVaranda

Hotel Ritz Four Seasons - 1099 Lisboa

uVila

Joya

Vila Joya - 8200 Albufeira

uGambrinus		

1150 Lisboa 213421466

uO

Gaveto		

uO

Paparico		

4450 Matosinhos 229378796

4200 Porto 225400548

uRei

dos Leitões

3050 Mealhada 231202093

uRomando		

4480 Vila do Conde 252641075

uSalpoente

3800 Aveiro 234382674

uSommelier

Lisbon

1150 Lisboa 966244446

uToca

da Raposa

5130 Ervedosa do Douro 961586199

uVeneza

8200 Mem Moniz, Albufeira 289367129
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