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A taberna que
conquistou
o coração do Funchal
Fundado em 2011, o Restaurante Taberna Ruel
fica situado numa das ruas mais antigas do centro
histórico do Funchal. Resultado da paixão de Ricardo
Ruel, proprietário, este é um espaço que veio deixar
a sua marca no coração da ilha da Madeira.
Pela sua localização, tinha sido inicialmente
lançado como Taberna da Esquina. Atualmente, o
restaurante denominado por Taberna Ruel já conta
com uma evolução notória, destacando-se que, derivado do aproveitamento do espaço e da renovação
do edifício onde se encontra, foi distinguido com o
prémio de “Recuperação do Património do Centro
Histórico da Cidade do Funchal”, entregue em 2011
pela Câmara Municipal.
Ricardo Ruel apresenta-nos esta casa como um
lugar “feito de amor e harmonia”. Aqui, podemos encontrar pratos tradicionalmente madeirenses, entre os
quais podemos salientar o Peixe Vermelho (Requeme,

Boca negra, Carneiro, etc.), os Chicharros à Moda
da Madeira e o famoso e delicioso Marisco, típico da
região. Entre as sobremesas que oferece, a Cassata
de Maracujá será a mais procurada.
Comum a todas estas opções é uma qualidade gastronómica, reconhecida pela utilização de
ingredientes exclusivamente locais. Ricardo Ruel
mostra-se muito exigente “no que toca aos produtos
que entram nesta casa”, sendo que “o peixe tem que ser sempre
fresco, a carne fresca e os acompanhamentos bem selecionados”.
Aberta todos os dias, das 12 horas até às 23 horas, a Taberna Ruel
dispõe de um espaço de + ou - 120 lugares (esplanada na rua Santa
Maria, um espaço interior e esplanada interior onde pode usufruir de
um pequeno jardim com churrasco).
Para o futuro, Ricardo Ruel pretende fazer remodelações, no
sentido de obter mais comodidade para o cliente e modificar um pouco
a decoração no seu interior. Acerca da sua relação com a Madeira,
declara que a ilha “tem cultura, arte, património, clima e paisagens
lindíssimas e, portanto, também merece uma gastronomia com qualidade. Esse é o nosso foco”, conclui.
P.S. Recebemos todas as semanas Marisco Vivo segundo
disponibilidade.

