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Irreverência e
sensualidade à mesa
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stamos perante uma ideia
que Luís Almeida encontrou na
Austrália quando trabalhava em
navios de cruzeiro e que decidiu
implementar em Portugal. Abriu
inicialmente noutras cidades, mas
há seis anos que se encontra na
Invicta e, entretanto, decidiu vender a ideia para a abertura de outro
espaço em Lisboa, em regime
franchising.
O plano sempre passou por
criar um conceito diferente, que fosse mais do que um
restaurante. Deste modo, por um lado o The Lingerie Restaurant é uma referência na cozinha, através da aposta
em pratos requintados e da constante renovação dos
mesmos, mas também no espetáculo. Contando com uma
equipa de bailarinos profissionais, que garante serem os
melhores em Portugal, anima jantares recriando peças
como a Bela e o Monstro, o Fantasma da Ópera e o 007.
Não chega apenas ter um conceito diferente onde
os empregados servem em lingerie e o jantar é acompanhado por um espetáculo, sendo igualmente preciso
reinventar as ferramentas de marketing todos os dias
de forma a chamar novos clientes, conforme afirma o
proprietário. O The Lingerie Restaurant prima pela satisfação do cliente e, para isso, disponibiliza um sistema
de avaliação onde este poderá partilhar a sua opinião
acerca da sua experiência.
O espaço abre a partir de quarta-feira à noite de cada
semana e em ocasiões especiais. Já realizou mais de 20
mil despedidas de solteiro e o responsável comenta que
o público feminino é quem mais procura o restaurante.
A adesão por parte de casais também tem sido notória,

Com 15 anos de existência, o The Lingerie
Restaurant, situado no Porto e em Lisboa,
é um espaço onde o espetáculo e o gosto
pela cozinha se misturam.

encontrando aqui um local que os estimula e que ajuda
a que as suas relações saiam da rotina. Atento à importância do factor novidade, Luís Almeida aponta como
maior desafio o de manter os clientes habituais que
provavelmente já assistiram a muitos dos espetáculos
aqui realizados.
O sucesso passa pelos detalhes e pelo espiríto de
família que todos partilham. A equipa do The Lingerie
Restaurant conta atualmente com 14 funcionários, ascendendo a 20 nas épocas altas, e Luís Almeida e Paula
Moreira cultivam um espírito de família entre todos os
que aqui fazem o seu trabalho.
Em suma, inovar e cativar define este espaço, que
não passa indiferente aos olhos de quem passa na rua,
não só pelo restaurante, mas também pelo autocarro
que têm a circular pela cidade do Porto e que pode ser
alugado pelos clientes para shows privados, com pacotes
especiais para todos os que queiram passar um momento
diferente. Neste momento, o objetivo passa por crescer e
expandir o conceito do The Lingerie Restaurant para mais
pontos do país, destacando-se como próximos locais de
interesse o Algarve e Coimbra.

