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O sabor e a
simpatia do norte

Dezembro 70

De portas abertas há 26 anos, em Rio Tinto, o Sabores do
Norte é um restaurante/churrasqueira de natureza “familiar” que
começou por se chamar Galo Quente, mas que soube reinventar-se perante os diferentes desafios do mundo gastronómico.
Gerido atualmente por Nelson Santos, filho do fundador, este
é um espaço que, “numa época que cada vez mais privilegia
a estética”, nos transmite, através da sua sala, a harmonia e o
conforto que raras vezes encontramos na correria do dia-a-dia.
Igualmente vocacionado para o serviço à mesa e para o
mercado do take-away, o Sabores do Norte tem vindo a apostar
“com bastante força nos grelhados”, embora exista também a
hipótese de saborear “comida de cozinha mais tradicional”. E se
hoje o frango de churrasco se mantém como o prato principal, o
nosso interlocutor faz também referência ao cimentar de outros
“pratos de referência” na casa, como “os chocos na frigideira
com gambas, a posta de vitela à moda de Miranda, o bife com
natas e queijo gratinado ou o polvo à lagareiro”.

Seja para sentar à mesa ou levar
para casa os grelhados que deram
nome à casa, o Sabores do Norte
oferece simpatia, rapidez, qualidade
e aquele gosto pura e simplesmente
inconfundível.

Contando atualmente com uma equipa que oscila entre os
oito e os dez elementos, o Sabores do Norte caracteriza-se
não apenas pela simpatia na arte do servir, mas também pela
capacidade de proporcionar “uma resposta rápida”, bem como
uma excelente “relação de qualidade-preço”. Mas a facilidade
de servir diferentes públicos em múltiplas alturas do dia é outro
fator de diferenciação. Efetivamente, no período semanal, existem “menus mais económicos” à hora do almoço, ao passo que
“à noite, a sala torna-se num ambiente mais tranquilo”, o que
permite que qualquer um possa “desfrutar de um bom tempo
passado entre amigos e familiares”.
Já no que diz respeito ao futuro, as expectativas e ambições
de Nuno Santos são claras: “Acima de tudo, consolidar o negócio, melhorarmos cada vez mais o nosso serviço e a nossa
qualidade, sabendo que temos um longo caminho para percorrer”. Com alegria, rapidez e simplicidade se constrói e reforça
uma casa com um bocadinho para oferecer a todos os públicos.

