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“Quem é do Norte
sabe o que é a
Roulotte Lili”

Quem passa pela Marginal de Valbom
A moda dos hambúrgueres chegou
não fica indiferente às filas e à multidão que
para ficar. Gourmet ou mais do género
se junta em volta da roulote da Lili. Aliado a
“fast-food”, são várias as maneiras de comer
um bom petisco, quem por aqui passa pode
esta iguaria. Na área do Porto, destaca-se
apreciar a deliciosa vista do Rio Douro.
o hambúrguer da Roulotte Lili.
Sempre com os melhores hambúrguers,
Inaugurada em 4 de Janeiro de 1994,
cachorros e bifanas e com todo o sucesso
Maria Lucília Araújo estava longe de imagialcançado, Lili e o seu marido José Araújo
nar o sucesso que a sua roulotte iria alcanabraçaram mais um desafio, que foi abrir
çar. “Sempre gostei de ajudar no restaurante
a Hamburgueria Lili, também em Valbom.
dos meus padrinhos, já em pequena depois
O cliente pode encontrar os mesmos prode namorar ia pra lá. Toda a gente me
dutos que encontra
conhecia, era uma
na roulotte, com a
miúda carismatica”,
diferença de este ser
conta Lili, nome por
A tradição ainda é o que
um espaço fechado:
que é conhecida.
era, e comer um bom
“É um sítio acolheQuando a vida
hambúrguer, prego ou bifana
dor, com os mesmos
lhe pregou a partifaz parte das memórias
produtos e qualidade
da de ficar desemcom que ao longo
pregada, Lili meteu
daqueles que saem à noite
destes anos fomos
mãos à obra e deciàs tantas da madrugada
habituando os nossos
diu fazer aquilo que
ou simplesmente têm
clientes. A vantagem
sempre gostou: cozifome a horas mais tardias.
é ser mais cómodo,
nhar. “É um orgulho
com um horário difeter clientes fieis, que
A Roulotte Lili é a mais
rente, permitindo que
considero amigos, e
conhecida na região
chegue aqui um públipassar esta tradição
norte, pela simpatia que
co de outras idades”,
de comer um bom
referem.
hambúrguer de geracaracteriza a proprietária,
A Roulotte Lili
ção em geração. Na
bem como a qualidade dos
encontra-se, como
minha roulotte somos
produtos e o bem servir.
já referido, na Margiuma família”.
nal de Valbom e está
Os seus petiscos
aberta diariamente num horário noturno
são feitos a partir de produtos de alta quali(abre às 22h), à exceção de domingos e
dade, particularidade que Lili não descura.
feriados, em que abre às 18h. Já a Ham“Orgulho-me de trabalhar com os mesmos
burgueria encontra-se aberta também nos
fornecedores há 23 anos”, sublinha. As boas
horários de almoço.
práticas de higiene são também fundamentais para levar o negócio a bom porto. “Temos
uma limpeza correta dos utensílios, usamos
Horário Hamburgueria
2º feira - Encerrado
alimentos de qualidade que mantemos refri3º a 5º - 12:00 ás 23:00
gerados quando necessário e cozinhamo-los
6º e Sábado - 12:00 ás 24:00
bem”, menciona com orgulho.
Domingo - 18:00 ás 24:00

