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BAIRRADA ON THE BEACH | EXPERIÊNCIA ENOGASTRONÓMICA   39 € 

 

CALENDARIZAÇÃO 9 agosto 2020 | das 16h00 às 18h00 

 

 

       

Em meados dos anos 80, a produção de vinho começou a ter expressão real como 
resultado da paixão, determinação e empreendedorismo dos fundadores Fabiano 
Santos e Augusto Virgílio de Sousa.  

Batizaram os vinhos como "Quinta da Mata Fidalga - QMF", porque a Quinta está 
instalada em peças de vinhedos que dão origem aos vinhos, no local onde existiu 
uma floresta luxuosa, muito usada pela nobreza da época, como zona de lazer e 
divertimento.  

A gama de vinhos inclui, os vinhos maduros (tinto, branco e rosé), os reserva 
maduros (premium tinto e branco premium), para além dos espumantes que 
apresentam características únicas, devido ao estágio de tempo mínimo em cave. 
A gama de entrada de espumantes começa no branco bruto, rosé bruto e tinto 
bruto, com um tempo mínimo de estágio de 12 meses. Como gama premium, 
temos o reserva pessoal e nosso top é o Virgílio de Sousa, com o tempo mínimo de 
três anos de estágio.  

EXPERIÊNCIA 

• Prova de 3 vinhos de seleção | Garrafeira Tinto, Garrafeira Branco, Espumante 

Baga 

 

 

16h00 QUINTA DA MATA FIDALGA 
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O Restaurante Nova Casa dos Leitões é uma empresa familiar fundado nos anos 
sessenta foi uma das primeiras casas de leitão no coração da Bairrada, incidindo 
a sua cozinha, para além do Leitão Assado à Bairrada, na confeção de pratos 
regionais tais como a cabidela, o arroz de molho pardo, a feijoada e o bacalhau 
assado no forno. 

DEGUSTAÇÃO VOLANTE (AO LONGO DA PROVA DE VINHOS) 

• Rissóis de Leitão, Iscas de Leitão Grelhadas, Corações de Leitão Grelhados e 

Cabidela de Leitão 

• Leitão Assado à Bairrada 

 

 

             

Com sede no coração da cidade de Anadia, a Padaria e Pastelaria Pão de 
Deus, elabora vários tipos de bolos e de pão, artigos de Padaria e Pastelaria e 
Pratos de confeção rápida.  

Em 2019, concorreu às 7 Maravilhas de Portugal, na categoria “Doce Inovação”, 
com os “Bairradinos”, que têm a forma de uma rolha de espumante e são feitos 
com espumante Bairrada, amêndoa, ovos e açúcar. 

DEGUSTAÇÃO VOLANTE (AO LONGO DA PROVA DE VINHOS) 

• Amores da Curia, Bairradinos e Mini Morgados do Buçaco 

 NOVA CASA DOS LEITÕES  

 PADARIA E PASTELARIA PÃO DE DEUS  
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OBSERVAÇÕES 
Programa e Preços válidos para 2020. 

Os valores apresentados são por Pessoa, num grupo mínimo de 18 elementos e máximo de 20 elementos. 

 

INCLUI:  

ü Todos os serviços descritos no Programa, excluindo qualquer outro serviço ou aquisição durante a Experiência.  

ü Guia durante a Experiência. 

ü Seguros de Responsabilidade Civil e de Acidentes Pessoais (conforme previsto pelo Turismo de Portugal). 

ü IVA à taxa legal em vigor. 

 

EXCLUI: 

ü Transporte, que poderá ser solicitado aquando do agendamento da Experiência, mediante acréscimo do valor 

definido. 

Todas as Experiências apresentadas estão sujeitas a reserva (antecedência mínima de 72h) e respetiva confirmação. 

As reservas serão consideradas e confirmadas após a receção do comprovativo de pré-pagamento ou transferência do 

valor total do serviço. 

Consulte os Termos e Condições e a Política de Privacidade em beorsoul.pt 


