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Quer ver o tempo passar em Florença conversando, lendo 

e apreciando a deliciosa culinária italiana? Não há melhor 

lugar para fazer isso que o Caffè dell’Oro, no hotel Portrait 

Firenze. O restaurante bistrô fica aberto o dia todo – com a 

mais bela vista da Ponte Vecchio, sobre o rio Arno. Nele, a 

tradição gastronômica da Itália brilha na simplicidade das 

receitas, sob comando do estrelado Chef Executivo Peter Bru-

nel. Seus cardápios criativos têm releituras leves de pratos 

tradicionais, com toques contemporâneos. Vale pedir desde 

um café espresso genuíno a um jantar romântico inspirado 

nos sabores da Toscana, feito com ingredientes frescos culti-

vados pelos melhores produtores orgânicos da região. 

BELLA ITALIA
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AROUND THE WORLD

No CUT New York, localizado no Four Seasons 

Hotel Downtown, o visitante é muito bem rece-

bido, seja no café da manhã, almoço ou jantar, 

com menus fiéis à renomada marca conduzida 

pelo casal Wolfgang e Gelila Assefa Puck. As re-

ceitas incorporam técnicas globais, mas sempre 

privilegiando os ingredientes locais. Para com-

por o ambiente, o renomado designer francês 

Jacques Garcia não se intimidou na mistura de 

referências e fez uma espécie de interpretação 

de Gotham City sem perder de vista o design 

e a arquitetura europeus. Para o almoço e o 

jantar, os cortes premium de carne são os des-

taques, mas os comensais contam também com 

acompanhamentos e molhos exclusivos. Uma 

variada lista de coquetéis e vinhos, harmoniza-

da com o cardápio, completa a experiência.
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Quando chegamos ao Valverde, em Lisboa, já sabíamos que o hotel 

remetia às famosas Town Houses londrinas e nova-iorquinas. E, sim, 

reconhecemos a linguagem clássica e elegante, mas também uma 

mescla de detalhes contemporâneos que nos pareceu um alinhamento 

perfeito com o novo estilo de vida em Portugal. Sentir-se em casa não 

é uma força de expressão nesse reconfortante espaço onde a luz e 

as texturas convidam ao relaxamento. Ao mesmo tempo, o mobiliário 

sofisticado, as obras de arte e objetos de design dão o tom da clássica 

hospitalidade europeia. Um pouco de sobriedade, muito de excelência. 

Nos quartos, as cores são intensas e os móveis, de extremo conforto e 

bom gosto. O pátio surpreende por ser tão silencioso mesmo estando 

tão perto de uma das principais avenidas da cidade.  As floreiras de di-

ferentes alturas, a vegetação e a piscina criam um clima de privacida-

de. Nesse espaço, é possível pedir comidinhas e bebidas durante todo 

dia, ou mesmo fazer uma refeição completa ao ar livre.  Um serviço 

de “Chá das cinco” com um estilo muito próprio e Cocktails de autor 

também merecem destaque. Nas noites mais agradáveis, a seleção 

musical de diversos estilos transforma o local em um ponto de en-

contro. Vale dizer que a arquitetura é um item à parte no Valverde. As 

fachadas das diversas casas, de grande valor histórico, mantiveram-se 

preservadas, enquanto o ambiente interno foi inteiramente reformado.

VALVERDE HOTEL

O RESTAURANTE SITIO VALVERDE TRAZ UMA COZINHA 
DE AUTOR, FOCADA NAS RECEITAS LOCAIS, EXECUTADA 
E INTERPRETADA PELA CHEF CARLA SOUSA. E COMO 
SEMPRE, É IMPOSSÍVEL DESEMBARCAR EM TERRAS 
PORTUGUESAS E NÃO SE RENDER AOS SABORES MAIS 
DO QUE ESPECIAIS ENCONTRADOS ALI. DAS ENTRADAS 
À SOBREMESA, TUDO É SURPREENDENTE

LISBOA - PORTUGAL

VALVERDEHOTEL.COM

HOTEL
VAL VERDE
AVENIDA DA LIBERDADE, 164 
LISBOA, PORTUGAL
TELEFONE
+351 210 940 301 
DIÁRIAS A PARTIR DE U$ 407


