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Com uma herança parental
ligada à cozinha, e dotados
de um background prévio na
gestão de um café, António e
Cristina Rodrigues decidiram,
há nove anos, empreender
um projeto de restauração
e fundaram o Grelhados e
Companhia. Uma casa situada
no coração de Cabeceiras
de Basto, que é reconhecida
pela sua cozinha variada e
pluricultural.

Fazer cozinha à base de grelhados, assim como fazer
algo diferente de tudo na região, foi o mote que deu início
a esta aventura. A sua carta abrangente contempla vários
pratos, de onde se destacam o Naco na Pedra, a Posta à
Grelhados & Companhia (ambas provenientes de carne da
raça Barrosã), a Shoarma, o Bife à Café, diversas carnes
de Porco Preto, os Bifinhos ao Alho e Esparguete à Bolonhesa, confecionado de forma completamente inovadora
e diferente.
Acerca daquilo que mais distingue o Grelhados e Companhia, Cristina Rodrigues diz-nos que existe aqui “um
grande cuidado com a carne, e só se usam as da região.
Isso faz toda a diferença porque as pessoas até dispensam
os molhos, pelo que dizem que a carne é demasiado deliciosa para a estragar”, revela a gerente, que acrescenta
o facto de cultivar ela mesma “a maior parte dos vegetais
que usa nos seus pratos”.
A nível de vinhos, nos verdes, mantêm a primazia dada
ao produto da região e principalmente à Quinta de Santa
Cristina, que consideram ser um parceiro fundamental
para o estabelecimento. No que diz respeito aos maduros,
alargam a oferta, tendo vinhos de todas as áreas do país.
Na decoração do espaço, foi tido em conta o cariz
moderno, não saturante, para que os clientes se sintam
bem acolhidos. O Grelhados e Companhia tem capacidade
para 28 pessoas, com a possibilidade de receber jantares
de grupo. Quem os visita pode esperar um atendimento de
excelência dos seus quatro colaboradores, todos os dias
a partir do meio-dia, com descanso semanal no almoço de
sábado, reabrindo ao jantar.
Para o gerente, “o que ainda falta na região é a divulgação devida, que atrairia mais pessoas e, consequentemente, impulsionaria o negócio”. Relativamente ao futuro
do Grelhados e Companhia, os proprietários têm em vista
um projeto maior, que prevê a ampliação do espaço para
uma área contígua, destinado a grupos, “sem nunca deixar
de bem servir e manter, sustentadamente, a qualidade do
nosso trabalho”, concluem.

