O LUGAR
CERTO PARA
FAZER O SEU
EVENTO

www.degustarlisboa.com

O Restaurante Degust’AR Lisboa nasceu de um antigo desejo de
trazer o melhor da cozinha alentejana para a capital. Depois de
vários anos de experiência em Évora, o grupo M’AR De AR Hotels
concretizou a sua vontade e o resultado está à vista: o Alentejo
chegou a Lisboa!
O restaurante Degust’AR Lisboa tem 100 lugares prontos para
receber refeições de almoço e jantar e será pelas mãos hábeis do
Chef António Nobre que os sabores alentejanos chegam a Lisboa.
Responsável pelas cozinhas dos Hotéis M’AR de AR em Évora,
nomeadamente pelos restaurantes Degust’AR, Degust’AR Bistro
e Sabores do Alentejo, o Chef Nobre transporta o conceito da
comida mediterrânica onde predomina a cozinha alentejana,
aliando inovação à tradição. Com menus preparados com
produtos da terra, o Restaurante Degust’AR Lisboa irá seguir a
sua linha original, preservando uma gastronomia autêntica e
mantendo-se ﬁel às suas origens.

Chef António Nobre

A cozinha do Degust´AR Lisboa está entregue ao Chef António
Nobre que muito tem contribuído, com qualidade, imaginação e
arte, para a divulgação da cozinha alentejana, explorando com
mestria todos os aromas da região. Alentejano de gema, nascido
na cidade de Beja, assistiu sempre com muito carinho às artes
culinárias da sua mãe e avó, ﬁguras de referência no seu dia-a-dia.

A cozinha alentejana que defende baseia-se na descoberta
constante de cheiros (dos coentros, às mentas e aos orégãos), de
sabores, como o do ácido do pão alentejano, distinto de todos os
outros, da rusticidade das carnes, da presença dos peixes do rio, e
do ﬁo de ouro que adorna cada prato: o azeite regional. Sem
esquecer, naturalmente, a doçaria, que deixa um ﬁm de boca doce
em todas as refeições.

@degustarlisboabychefnobre

@chefantonionobre

DEGUST´AR LISBOA
Planta do Restaurante

WC
ENTRADA

BAR

DEGUST´AR LISBOA
Mapa de Grupos

WC
ENTRADA

BAR

30 Pessoas - Não exclusivo*
WC
ENTRADA

BAR

36 Pessoas - Não exclusivo *

* - Consoante cada pedido, adaptamos a sala face ao número de pessoas

DEGUST´AR LISBOA
Mapa de Grupos

WC
ENTRADA
LOUNGE + COKTAIL + ZONA DE DANÇA
BAR

60 Pessoas + Zona Lounge + Zona de Coktail - Exclusivo*
WC
ENTRADA

BAR

50 Pessoas + Zona Lounge + Zona de Dança - Exclusivo*

* - Consoante cada pedido, adaptamos a sala face ao número de pessoas

DEGUST´AR LISBOA
Mapa de Grupos

WC
LOUNGE

ENTRADA

BAR

90 Pessoas - Exclusivo*
WC
ENTRADA

BAR

96 Pessoas - Exclusivo*

* - Consoante cada pedido, adaptamos a sala face ao número de pessoas

Contactos e Reservas
Rua Latino Coelho nº63
1050-133 Lisboa
Faça a sua reserva:
reservas@degustarlisboa.com
Tel. +351 21 352 08 96
Tlm. +351 96 267 37 77
Horário:
Almoços: das 12h30 às 15h00
Jantares: das 19h00 às 23h00
Encerrado aos Domingos
www.degustarlisboa.com
@degustarlisboabychefnobre

@chefantonionobre

