Restaurante
Duas Quintas

Espaço com nível
Nasceu há apenas dois meses, mas já
se apresenta com ideias próprias e
aparência de gente crescida. Fica situado
na Ribaldeira junto à estrada (povoação
entre Runa e Dois Portos) e a julgar pelas
vistas temos ali um poiso de grande nível.
Chama-se "Duas Quintas" e é o mais recente restaurante do concelho de Torres
Vedras. Um espaço bem vindo, pois são
muito poucos os lugares restaurativos no
concelho com salas de aspecto cuidado,
mesas com toalhas e guardanapos de pano, serviço de copos como mandam as
regras e um serviço de mesa com todos os
cuidados. Este "Duas Quintas" tem tudo isto e muito mais. Uma sala bem decorada
com uns janelões a rasgar umas paredes
que deixam ver um lindíssimo vale cheio
de vinhas que se apresentam nesta época
do ano multicolores.
Quanto ao que mais interessa, as impressões foram positivas naquilo que se
provou e o que se apresentou na carta
deixou água na boca para próximas visitas. O bom garante dos trabalhos culinários é assegurado por Conceição Melro,
que anteriormente oficiava no "Trás
d’Orelha" o que por si só é um excelente
cartão de visita. A carta é composta por
sugestões da cozinha regional, com o
ponto alto a recair no fim-de-semana. O
domingo é dia de cabrito assado no forno, que segundo nos garantiram é de estalo. Ao sábado temos caça, que pode ser
javali assado no forno com castanhas.
Igualmente muito sugestivo, surge o coelho grelhado com migas de espargos verdes, bacalhau com broa, massinha de
cherne com gambas, peixe no forno à
portuguesa ou um suculento bife com
molho de café.
Onde a coisa podia ser muito melhor é
na lista de vinhos. Com tão pouco tempo
de abertura não vem mal ao mundo a
oferta não ser grande o que já não parece
bem é que a Estremadura apenas esteja
representada por três produtores e de uma
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forma discreta. Uma situação que deveria
ser revista, tanto mais que num raio de
menos de meia dúzia de quilómetros, temos alguns dos mais cotados produtores
da Estremadura, como Agrovits, Casa Santos Lima, Quinta de Chocapalha, só para
citar alguns.
Posto isto, vale a pena visitar e já agora

vá em família para desfrutar de tudo o que
este Duas Quintas tem para dar.
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DUAS QUINTAS
Quinta D’ Além
Ribaldeira - Dois Portos
261 718 063
(fecha ao domingo à noite e 2ª)
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