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Espaço do Mês: Sommer Restaurante Gourmetclick in

um registo de al-
guma informali-
dade, aprazível 
e mostrando-se 
preocupado com 

o bem-estar dos clientes Sommer 
Restaurante é o espaço recomenda-
do na cidade-capital para todos os 
apreciadores da boa gastronomia.
Um projecto do casal Sarah e Pedro 
Sommer Ribeiro, ela na sala, ele na 
cozinha. Um espaço dominado pe-
lo bom gosto e conforto em tons de 
laranja e castanho numa criação do 
atelier Projecto Raro. Aberto desde 
2008, o Sommer optou por uma 
hora de almoço mais informal, com 
preços mais ligeiros, onde o custo 
da esmagadora maioria dos pratos 
não ultrapassa os 6,90 euros, com 
guardanapos e toalhas papel. Ao 

jantar, o requinte instala-se à me-
sa. A iluminação completa-se com 
velas, bons atoalhados e guarda-
napos e os preços dos pratos sobem 
para o dobro. No entanto, a oferta 
sofistica-se... mas com prudência, 
não esquecendo a crise económi-
ca circundante. A cozinha liderada 
pelo chefe Pedro Sommer Ribeiro, 
oferece uma ementa com sabores 
nacionais, modernizados com técni-
cas internacionais, influência do seu 
percurso por países como a Áustria 
e Inglaterra. A acrescentar a tudo 
isto uma carta de vinhos exemplar 
com os melhores vinhos portugue-
ses. Se pretende apenas tomar uma 
bebida no bar, não hesite, entre e 
prove a caipira-negra uma das suas 
criações. O atendimento cordial e 
amável são o convite para lá voltar. 

N

Degustação aoCubo
Localização e horário

Rua da Moeda, 1 - K,  
1200-275 Lisboa 

Reservas:  
Telf: (351) 213 905 558

                 Telm: (351) 910 785 558
e-mail:reservas@sommer.pt

Almoço  
2ª a 6 ª das 12,30 às 15 h

Jantar  
2ª a 4ª das 20 às 24 h

De 5ª a Sábado das 20 às 2 h
Encerra ao Domingo  
e não permite fumar

Numa próxima visita  
a Lisboa, reserve a sua mesa 

no Sommer Restaurante... 
Não se arrependerá! 

Gaspacho  
de Morango

O chefe Pedro Sommer Ribeiro 
com uma das suas criações
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Banana  
Salteada

Cheesecake  
de Tangerina

Leite-Creme Misto de Fruta Sorbert

Musse  
de Chocolate

Panacotta  
de Baunilha

Pastel de Nata

Ravióli de Abacaxi Semifrio de Chocolate
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