O Restaurante Típico Cascata, nasceu em 1983 e constituiu o ponto de partida para a
grande aventura que é criar e manter uma marca que representa o melhor da tradição
gastronómica portuguesa, com base na dedicação, qualidade e eficiência. Destinado a não
Fumadores, tem capacidade para 200 lugares sentados. Dispõe de parque de
estacionamento privativo. Como especialidades, destacamos: achigã grelhado com migas
de couve e broa; cabrito; maranhos; açorda de sável e bucho recheado. Encerra Domingo
ao jantar e Segunda-feira.
Com o passar dos anos fomos ganhando mais sabedoria, mais experiência, mais prémios e
mais e mais clientes cujas solicitações foram crescendo. Recentemente decidimos “dar” ao
centro da cidade o espaço de restauração merecido, com a abertura de um novo espaço, o
Restaurante Sabores da Cascata, onde pode usufruir de uma vista privilegiada, mantendo
a tradição gastronómica do grupo. Aqui poderá degustar as seguintes especialidades:
achigã grelhado com migas; cabrito assado e estonado; lombos de bacalhau com crosta de
broa; polvo à lagareiro; assadura de porco preto com emulsão de ervas aromáticas, risotos e
massas; carnes na pedra. Destinado a não Fumadores, tem capacidade para 60 (interior) e
80 ( exterior) lugares sentados. Encerra à Terça-feira.
Dispomos de óptimos serviços, com elegância, classe e conforto. Toda a comida,
essencialmente caseira é uma harmoniosa fusão de paladares, aromas, formas e cores.
Ambos os espaços são climatizados e sonorizados.
Venha visitar-nos e conhecer o que a equipa da Cascata tem para lhe oferecer e sinta o
sabor da diferença.
Faça já a sua reserva. Ficamos à sua espera.

Cascata Indústrias Hoteleiras, Lda
A ousadia de fazer diferente e melhor
Carla Martins

R. Manuel Lopes Valente Júnior, 19-A, Alferrarede, 2200-260 Abrantes
Tel. (+351) 241 361 011 / Tlm. (+351) 919 584 903 / Fax. (+351) 241 366 340
E-mail: restaurante@cascata.pt / Website: www.cascata.pt

