Restaurante

Visita obrigatória

Na Estremadura, tal como nos vinhos,
existem muitos bons sítios de comer. O
que não existe em grande quantidade são
sítios distintos. Verdadeiramente bonitos,
com bom ambiente e com a comida a
condizer. Enfim, sítios verdadeiramente
modernos. Um dos poucos está no Bombarral, mais precisamente no Sobral do
Parelhão, povoação muito próxima do
Carvalhal. A partir de um edifício do século XIX e no lugar de onde existia um alambique, há pouco mais de três anos, Artur
Lopes, meteu mãos à obra e com a ajuda
de pais e irmão criou o Mãe d’água. Um
nome, que diga-se a título de curiosidade,
se deve à existência no edifício de uma
nascente de água. Com uma atmosfera
que combina na perfeição a bonita traça
original do edifício com uns laivos de modernidade (que bem ficam as janelas que
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rasgam o edifício, tal como os espelhos
de igual perfil). A inovação deste Mãe
d’água não se ficou apenas pela atmosfera. Também na oferta restaurativa o simpático anfitrião quis ser distinto. Sem ser
uma cozinha de autor, os pratos ali criados deixam de lado os acompanhamentos
tradicionais, em seu lugar temos frutas e
legumes. E o resultado não podia ser melhor, como foi o caso da Garoupa com
molho de carne, ou a lasanha de cherne,
bem como os filetes de peixe espada preto com laranja e natas, puré de maçã e
maça ralada, tudo pratos bons de boca,
já provados em visitas anteriores. O ambiente e também o apuro das comidas
convida à companhia de um bom vinho
(coisa que todas as mesas tinham). Também aqui Artur Lopes é um excelente anfitrião, pois a extensa gama de vinhos da

Estremadura é a principal sugestão dada
aos clientes "eles bebem o que eu quero".
Registe-se que a casa é muito procurada
por turistas estrangeiros com elevado poder aquisitivo que muitas das vezes saem
dali à procura das quintas que conheceram através dos vinhos. Nota curiosa o
facto de o consumo de vinhos tintos e vinhos brancos serem iguais.
Postas as coisas desta maneira, não
restam dúvidas que a Mãe d’água é um
dos melhores restaurantes da Estremadura e que por tudo o que acima foi dito,
merece bem o tempo e o dinheiro.
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MÃE D’ÁGUA
Sobral do Parelhão
Rua 13 de Maio, nº 26
Telf.: 262 605 408/918718231
Carvalhal - Bombarral
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