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“Aqui
come-se!”
É desta forma que Vítor Costa e Andreia Costa
melhor descrevem a sua casa. Desde 2011 que são
proprietários da Adega Alice, a qual conta com mais
de 50 anos de uma história de sucesso.

Q
uem passa por Esmoriz,
mais concretamente pela Travessa da Iria, certamente já ouviu
falar da famosa “Alice das Febras”. A
história é simples: a D. Alice desde cedo
começou a servir lanches aos tanoeiros
da altura e depressa o sucesso da sua comida foi alcançado. Mais tarde, com a forte
procura que obtinha, abriu a sua casa, com
a ajuda dos amigos e familiares. Os petiscos que servia eram as famosas febras,
que dão nome à casa, e o bacalhau
na brasa.

O casal Costa depressa assumiu
o negócio, assim que essa oportunidade
surgiu. Como explicam: “ A casa já estava
feita, foi preciso apenas atualizar a ementa,
com uma diversidade de pratos que nos permitisse chegar a mais clientes. Mas é certo que
a maioria chega até nós pelas febras”.
Aberto todos os dias, o trabalho é bastante intenso. Vítor Costa toma conta do grelhador e Andreia
Costa apoia no serviço de mesas. Com um salão para
102 lugares, a Adega Alice é o local ideal para quem gosta

de comer bem, num ambiente tipicamente português, aliado a
um bom vinho. O restaurante oferece também a possibilidade
de realizar jantares de grupo e aniversários.
Na Adega Alice, para além das febras há também rojões da
casa, bacalhau frito com cebolada, costeleta de vitela, bacalhau
na brasa, espetada de marisco e papas de sarrabulho.“Temos
produtos de excelência a preços bastante satisfatórios. A carne
é cortada na hora para não perder a qualidade”, explica Vítor
Costa.
Já Andreia Costa acrescenta que, no Verão, esta casa chega
a servir quase 200 diárias. “A Adega Alice é ponto de paragem
obrigatório, conhecida quer por residentes de Ovar e arredores,
como emigrantes e estrangeiros. Quem prova a nossa comida
não fica indiferente e volta”.
As sobremesas são também uma referência na Adega Alice:
“Era uma coisa que faltava na casa e que nós acrescentámos.
São todas caseiras e feitas com produtos de qualidade”.
Em conclusão, a Adega Alice proporciona uma excelente
refeição, sendo o restaurante dos bons grelhados. Para o futuro, os proprietários pretendem continuar a exercer o trabalho
que têm vindo a desenvolver, procurando manter o bom nome
desta casa.

