Descobrir
Os Restaurantes em Barra de Guaratiba e na região

Restaurante perto do hotel , accesivel a pê
Restaurante Bira
Um dos 101 melhores lugares para comer no mundo







À la carte
Vista sobre o mangue
10 min do hotel a pé
Aberto de quinta a domingos e feriados de 12h00 às 17h00
Não aceita cartão de credito, somente debito

Sugestão: Vinagrete de frutos do mar de entrada, é uma delicia. Em
seguida, o robalo fresco cozido no limão.
Um prato para duas pessoas é suficiente!

Como
chegar ?

Tia Palmira
Um dos restaurantes de frutos do mar mais famoso do Rio. O princípio é simples, é só se sentar que os pratos
chegam pouco a pouco...

 Rodízio de frutos do mar: R$ 80,00 por pessoa
 Bebidas não incluídas
 Aberto de terças-feiras a domingo (inclusive feriados) de
12h00 até 17h00.
Sugestão: Vale a pena “guardar um espacinho” para as
sobremesas...

Como
chegar ?

Garota de Guaratiba
Restaurante de especialidade da região em frente da praia.
Le Relais de
Marambaia

Como Chegar ?





Em frente a praia grande
Frutos do mar, pasteis etc..
Aberto de terça-feira a domingo de
11h30 até 23h30

Garota de
Guaratiba

Café Marambaia
A 500 metros do hotel (seguindo a direita), este bar/restaurante com 2 andares tem uma vista incrível
sobre o mar. Lugar ideal para beber um drink e apreciar o por do sol.




Aberto de quinta-feira a domingo a partir de 12h30
Especialidade brasileira
Sugestão: Uma Caipirinha de Maracujá & Limão junto com pasteis
queijo/camarão.

Por do som
O chefe italiano, Marcos, elaborou as melhores pizzas italianas. A vantagem da casa: A massa é caseira.






Buffet no almoço
« À la carte” : Pizza , especialidade brazileiras
Aberto de quarta a segunda a partir de 10h00
Aconselho da casa : As batatas fritas caseiras são uma delicia

Como chegar ?

Sushi Guaratiba
Restaurante de Sushi a 1 min a pé  quase em frente do hotel





Aberto de quinta a domingo de 12h00 as 15h00 e de 18h00 as 23h00
Possibilidade de entrega (ver com a recepção)
Como chegar: sair do hotel a esquerda, restaurante com varanda

Hamburgeria Aloha
Situado encima, essa hamburgeria oferece algumas variedade de
burger com uma vista sobre a restinga de Marambaia.
 Aberto de quarta a domingo a partir das 19h00 até 00h00
 Possibilade de entrega

Como chegar ? Seguir depois do supermercado Superede sobre 30m e logo antes de uma loja de
roupa , subir a pequena subida na direita.

Na região de Barra de Guaratiba
Don Pascual
Este restaurante fica em Vargem Grande, pequena cidade a mais ou menos 20
min do hotel de carro. Um ambiente excepcional no meio da selva.
Aberto todos os dias de 12h00 a 1h00 da manhã. Cardápio grande com muitas
opções de carne, frutos o mar, risoto e pizza.

Geppetto
Localizado também em Vargem Grande, um excelente endereço para comer carne
de alta qualidade cozida diretamente na pedra. Aberto de 12h00 as 23h30
Sugestão: A picanha no Gorgonzola é excepcional. Uma carne para duas pessoas é
suficiente.

Churascaria « Estrela do Sul »
Esta churrascaria fica em Recreio (20 min. do hotel). Aberta diariamente de
08h00 as 00h00. Em torno de R$ 60/pessoa

