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ariscos e peixes
om tradição

Aberto todos os dias (exceto na noite de Natal), o Restaurante Rosa
Branca serve-nos o melhor que o mar algarvio tem para oferecer: peixes
e mariscos temperados com o saber e o sabor de uma quente tradição.

De portas abertas há cerca de seis décadas e situado
junto à praia – quase mesmo sobre as ondas que se introduzem sobre Quarteira, Loulé – o Restaurante Rosa Branca
é uma histórica referência gastronómica do Algarve. Hoje, é
Nuno e Débora Teixeira que assume a gerência de um espaço
que respira e partilha o melhor da tradição portuguesa com
um crescente número de visitantes além-fronteiras, que aqui
encontram os sabores e os sorrisos que complementam as
melhores férias à beira-mar.
Perante uma descrição como esta, não deverá constituir
surpresa que seja precisamente no mar em seu redor que
o Restaurante Rosa Branca encontra – com o incansável
apoio de pescadores da região – a matéria-prima que fideliza
clientes e assegura a qualidade que já se tornou sinónimo de
tradição. Nesse sentido, “as nossas grandes especialidades
são a cataplana de peixe, a cataplana de marisco, o arroz de
marisco e o peixe grelhado”, enumera Nuno Teixeia, antes
de acrescentar que tão importante quanto o rigor na escolha
dos produtos é a sua confeção em carvão.
Contando diariamente com a dedicação de uma equipa
de vinte colaboradores, cujo trajeto pessoal e profissional se
confunde com a própria história e evolução do Restaurante
Rosa Branca, outra valiosa aposta de Nuno Teixeira tem
sido na qualidade de um serviço e atendimento capazes de
marcar a diferença, especialmente numa conjuntura em que,
a seu ver, “não há pessoal qualificado suficiente a trabalhar
no Algarve”. A premência deste desafio faz-se sentir ainda
mais num contexto em que esta região do país continua a
atrair elevadas fatias de público estrangeiro.
Uma vez cimentada a popularidade do Restaurante Rosa
Branca junto de portugueses, ingleses, franceses, italianos,
finlandeses ou holandeses, Nuno Teixeira mostra-se convicto
de que o segredo por detrás do sucesso reside no equilíbro
entre a já mencionada qualidade e o inabalável apego à
tradição. Será, posto isto, com o passado bem presente que
o icónico estabelecimento receberá, em breve, importantes
obras de intervenção, tendo em vista a oferta de uma expe-
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riência ainda mais memorável, saborosa e “com um toque
de inovação”.
Paralelamente ao Restaurante Rosa Branca, a família
de Nuno Teixeira assegura também a gerência de outros
estabelecimentos situados em Quarteira, garantindo uma
resposta gustativa a diferentes públicos-alvo. Destacam-se, nesse sentido, o Avelino’s Bar, o restaurante Boémio
(direcionado para o verão e apostado em refeições rápidas e
animação), o Franguinho da Guia (em regime de take-away),
o Restaurante Pic-Nic (que proporciona uma gastronomia à
base de carnes) e a Garrafeira Teixeira (que inclui um serviço
de distribuição regional de produtos e marcas exclusivas).

