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As estrellas
Michelin

en Galicia

17 restaurantes con estrela
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Un ano máis, e consolidando  
unha tendencia á alza,  
a gastronomía galega merece  
o recoñecemento da Guía 
Michelin, unha das máis 
prestixiosas  
e esixentes de todo o mundo.

19 estrelas: 16 restaurantes  
en Galicia, dous con dúas 
estrelas, e un en Madrid que 
amosan con orgullo unha 
distinción que celebra o seu 
talento culinario e que os 
anima a seguir polo camiño da 
excelencia.

17 restaurantes para desfrutar, 
gozando do mar de Galicia  
e das paisaxes verdes,  
uns inspíranse nas vangardas  
e outros afondan nas raíces,  
pero todos teñen un sabor 
único, un sabor xenuinamente 
galego.
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Lugo

A TAFONA

r/ Virxe da Cerca, 7 - baixo
15703 Santiago de Compostela

+ 34 981 562 314
reservas@restauranteatafona.com
www.restauranteatafona.com

Coordenadas GPS:
Lat. 42º 52’ 50.91” N
Lon.  8º 32’ 24.76” O

chef: Lucía Freitas

Esta é a
miña cociña

De cerca

 A Tafona é o soño feito realidade 
de Lucía, o seu fogar, onde cociña 
produtos de temporada recollidos 
diariamente da súa horta e da Praza de 
Abastos compostelá, situada a escasos 
metros do restaurante. O seu obxectivo 
é recuperar a tradición e renovala, 
poñendo en valor a cociña galega 
máis aló da materia prima. Para isto 
Lucía sérvese do mar e os produtos de 
estación como alicerces da súa filosofía 
gastronómica.

Cociñeira e pasteleira de 
corazón, Lucía viu recompensada 
a súa longa traxectoria de afanoso 
traballo en diversos restaurantes de 
renome, non só co éxito de A Tafona, 
senón tamén coa apertura do seu 
segundo restaurante en Santiago de 
Compostela, Lume, e coa asesoría 
executiva do proxecto Tomiño NYC en 
Manhattan, a onde foi quen de levar a 
esencia da gastronomía galega.
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O menú e
algo máis

A Tafona desprega o seu carácter 
a través da súa carta e de dous 
menús degustación a escoller, un 
“Menú Mercado” de 20 bocados 
concibidos para divertir ao comensal 
e o seu irmán pequeno  o “Menú 
Miúdo”, composto por 15 bocados. 
Os grupos a partir de 15 persoas 
teñen a posibilidade de vivir a 
“Experiencia Tafona”, na que pasar 
unha agradable mañá con Lucía 
Freitas mercando as materias primas 
para posteriormente asistir á súa 
preparación e degustación maridada 
con viños galegos.

Bo
ambiente

A Tafona é, xa desde o seu nome 
e imaxe, unha auténtica declaración 
de intencións, onde destacan o trigo, 
o forno e o oficio de panadeiro. A 
antiga casona compostelá do ano 
1920 na que se sitúa o restaurante 
é un espazo de contrastes, no que 
a cociña se abre ao comensal e a 
claraboia anega de luz natural o 
comedor principal, dotando dun 
aura de confort a este patio que 
tradicionalmente servía como corte 
para cabalos.

A TAFONA

FÓRA
DE
CARTA

Non podía ter mellor 
compañeiro A Tafona que 
o Mercado de Abastos de 
Compostela, situado a escasos 
minutos a pé, mostra viva e 
representante dos produtos  
frescos e artesanais de Galicia.  
Trátase do segundo lugar máis 
visitado da cidade despois da 
Catedral e resulta, sen dúbida, 
un espazo para o desfrute dos  
sentidos.

     Paga a pena percorrer 
o centro histórico de Santiago 
de Compostela camiñando 
devagar, admirando a 
beleza monumental desta 
cidade Patrimonio Mundial 
e meta milenaria do Camiño 
de Santiago, para rematar 
no símbolo inequívoco da 
Catedral e o seu Pórtico da 
Gloria, unha das obras máis 
importantes da escultura 
románica. 
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ÁRBORE 
DA VEIRA

Estrada Os Fortes, s/n - Parque Monte de San Pedro
15011 A Coruña

+ 34 981 078 914
arboredaveira@arboredaveira.com
www.arboredaveira.com

Coordenadas GPS:
Lat. 43º 22’ 38.54” N
Lon.  8º 25’ 59.57” O

chefs: LUIS VEIRA
Iria Espinosa

Esta é a
nosa cociña

De cerca

Cos cinco sentidos sobre o 
Atlántico, a cociña dos chefs Luis Veira 
e Iria Espinosa proponnos un xogo de 
sabores e sensacións co produto fresco 
e de tempada como protagonista.

 Comer en Árbore é emprender 
unha viaxe sorpresa cuns guías moi 
cualificados, uns chefs que teñen moi 
clara a súa misión: ”Nós traballamos 
na cociña para sermos felices… e 
queremos transmitir esa felicidade aos 
clientes”.

Xenerosos e esixentes, Luis e Iria 
non son dos que descansan sobre 
os seus loureiros. O que lles gusta é 
avanzar, afondar en novas técnicas e 
descubrir novos produtos, sobre todo 
se veñen do mar.

O resultado son pratos espléndidos, 
como o xurelo mariñado en mollo de 
alfábega ou o rissoto con fitoplancto. 

En Árbore, a felicidade ten o sabor 
do Atlántico.
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O menú e
algo máis

Dous menús degustación revelan 
toda a esencia desa Galicia que se 
nos ofrece, como un elemento máis 
da experiencia gastronómica, ao 
outro lado das grandes xanelas. 

Mariscos, peixes, carnes, sobre-
mesas... Os pratos, ou os bocados, 
como lle gusta dicir a Luis, cambian 
en función do mercado... e da súa 
inspiración. Iso si, sempre produtos 
de temporada, e moi especialmente 
do mar e das rías de Galicia: ostras, 
lagostinos, zamburiñas, minchas ou 
callos de bacallau.  

Na adega, Árbore segue a 
mesma filosofía innovadora: arredor 
de 30 referencias que se renovan 
trimestralmente, con predominio 
dos viños galegos. Unha impecable 
selección pensada para maridar cos 
espectaculares bocados do chef.

Bo
ambiente

¨Nós queremos que o cliente se 
relaxe, que dedique o tempo que 
queira para desfrutar da comida¨. 
En Árbore o ambiente é cálido 
e distendido. O novo espazo do 
restaurante ábrese ao golfo Ártabro 
e á enseada do Orzán desde a 
súa privilexiada localización no 
miradoiro do monte de San Pedro.

Alén diso, o restaurante ofrece 
un recuncho moi especial: a taberna 
5 Mares, que conta cunha carta 
de aperitivos e suxestións do día 
atrevidas e diferentes. Un lugar onde 
desfrutar do concepto máis informal 
e falcatrueiro da cociña de Árbore.

ÁRBORE DA VEIRA

FÓRA
DE
CARTA

Árbore da Veira está a uns 
pasos do mar, así que o ideal 
é deixarse envolver pola brisa 
mariña e dar un paseo polo 
parque e miradoiro de San 
Pedro ou achegarse ata a Torre 
de Hércules, declarada pola 
Unesco Patrimonio Mundial. 

E despois, en dirección 
sueste, Betanzos, famosa pola 
súa tortilla de patacas... e por 
ser a capital do gótico galego.  

Imprescindibles, as 
igrexas de Santa María de 
Azougue, cun espléndido 
retablo flamengo, e a de San 
Francisco, co engaiolante 
Sepulcro dos Andrade. 
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AS GARZAS

O Porto de Barizo, Barizo
15113 Malpica de Bergantiños, A Coruña

+ 34 981 721 765
As reservas débense facer por teléfono
info@asgarzas.com
www.asgarzas.com

Coordenadas GPS:
Lat. 43° 19’ 13.10” N
Lon.  8° 52’ 18.94” O

chef: FERNANDO AGRASAR

Esta é a
miña cociña

De cerca

A cociña de As Garzas ten sabor a 
mar: o sabor do Atlántico en estado 
puro. Fernando di que non é unha 
cociña de vangarda, pero si creativa. 
Sen imposicións, sen elaboracións 
artificiosas. Só un gran produto e o 
talento depurado dun gran chef.

 A Fernando gústalle falar do seu 
restaurante como do “refuxio da fin do 
mundo”. Un lugar afastado do ruído e 
próximo á felicidade, na Costa da Morte. 
E cando se ten ao alcance os peixes e 
mariscos máis sabedeiros do mundo, o 
listón está moi alto. Por iso el mesmo fai a 
compra entre os mariñeiros e produtores 
locais.



_ _9

O menú e
algo máis

Os peixes e mariscos galegos 
impóñense na carta, convertidos 
en verdadeiros bocados de 
pracer. Mesmo coas variacións de 
temporada, o mero e a robaliza, os 
preferidos do chef, teñen sempre un 
lugar preferente. Tamén os arroces, 
sobre todo o de lumbrigante.

Ademais dunha impresionante 
carta de temporada, As Garzas ofrece 
un exquisito menú coidadosamente 
pensado para “os que non queren 
pensar”. Son cinco pratos e dúas 
sobremesas, que cambian en función 
da temporada e do mercado, co máis 
innovador do restaurante.

Bo
ambiente

Situado en plena Costa da Morte, 
fronte ás illas Sisargas, o restaurante 
localízase no hotel do mesmo 
nome, unha edificación con grandes 
xanelas que parecen asomarse á 
beira do acantilado. O comedor é un 
espazo moderno e relaxante, cunha 
impresionante cheminea e tan só 
once mesas derredor. Mirando ao 
mar e coa mesa posta, isto é vida!

AS GARZAS

FÓRA
DE
CARTA

Estamos na Costa da Morte, 
conque pasear polos cantís é 
toda unha experiencia. Tamén 
o é Malpica e a súa lonxa, 
onde aínda se fai a poxa ao 
estilo tradicional.  
E para compras de auténtica 
artesanía galega, Buño e as 
súas marabillosas cerámicas.

Dende Malpica, seguindo 
a costa cara ao oeste, pódese 
facer unha ruta de faros e 
praias salvaxes que empeza en 
Punta Nariga. A ruta atravesa 
as recónditas praias de Soesto 
e Traba e continúa pola praia 
de Area de Trece ata chegar 
ao faro do cabo Vilán e ao 
do cabo Touriñán. E dende 
aquí, tres impresionantes praias 
conducen ao que os antigos 
chamaban a Fin do Mundo: 
Nemiña, O Rostro e Mar de 
Fóra.

Xa en Fisterra, vendo a 
atardecida dende o faro, 
calquera se sente na gloria.
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CASA SOLLA
Av. Sineiro, 7, San Salvador de Poio
36005 Poio, Pontevedra

+ 34 986 872 884
reservas@restaurantesolla.com
www.restaurantesolla.com

Coordenadas GPS:
Lat. 42° 26’ 00.62” N
Lon.  8° 40’ 08.44” O

chef: PEPE SOLLA

Esta é a
miña cociña

A cociña de Pepe Solla cambia ao 
ritmo dos produtos de temporada, mais 
hai algo que permanece: a procura da 
excelencia gastronómica. Pepe lógraa 
despoxándose do superfluo, do que só 
é unha moda, e centrándose no que de 
verdade conta: a esencia.

De cerca
 Hai máis de 50 anos, e da man dos 

pais de Pepe, Casa Solla naceu como un 
restaurante tradicional onde primaba a 
calidade. Hoxe é un dos buques insignia 
da alta cociña galega. Iso si, segue a ser 
un restaurante familiar, porque Pepe pon 
todo o empeño do mundo en que un se 
sinta feliz e relaxado. Coma na casa.

Aquí, a sinxeleza é froito da 
depuración. Algo que só pode emanar 
da experiencia, o talento e o refinamento 
dun gran chef.
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O menú e
algo máis

En Casa Solla trabállase co mellor 
da zona, con produtores locais que 
comparten con Pepe a paixón polo 
auténtico. De feito, practicamente 
todas as verduras e hortalizas 
proceden de hortas ecolóxicas, e 
os peixes e mariscos xenuinamente 
galegos son sempre as estrelas da 
temporada.

Ademais da carta, hai dous 
menús para escoller: “Menú 
Trasmallo”, unha perfecta síntese da 
carta;  e “Menú Piobardeira”, unha 
experiencia para deixarse levar e 
gozar ao máximo. Os menús deben 
ser pedidos por todos os comensais 
dunha mesma mesa.

E na adega, máis de 1.300 
referencias coidadosamente 
escolmadas; o mellor de Galicia, 
España e Portugal, e tamén dos 
grandes de Europa... Por algo Pepe 
empezou como sommelier.

Bo
ambiente

Casa Solla ocupa unha casa 
típica galega. En contraste cun 
exterior tan tradicional, o interior 
é totalmente contemporáneo. Un 
único espazo aberto, de dimensións 
xenerosas e decoración minimalista, 
que alberga salón, comedor e unha 
impresionante cociña á vista.

CASA SOLLA

FÓRA
DE
CARTA

Pontevedra é visita 
obrigada. O máis novo: os 
marabillosos paseos á beira 
do río Lérez ou do Gafos. E, 
por suposto, as igrexas, as 
prazas e os pazos da zona 
vella, unha das máis grandes e 
animadas de Galicia.

Cara ao norte, no Grove, 
a lendaria praia da Lanzada, 
con augas de poderes 
máxicos. E para os amantes 
do viño, Cambados, berce da 
Denominación de Orixe Rías 
Baixas.

Cara ao sur, a península do 
Morrazo, con vilas mariñeiras 
como Marín, Bueu ou Cangas.  
Ou as paisaxes da Costa da 
Vela, con carreiros, miradoiros, 
faros e praias salvaxes.
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CEIBE

Rúa San Miguel, 8
32005 Ourense

+ 34 988 542 580
reservas@ceiberestaurante.com
www.ceiberestaurante.com

Coordenadas GPS:
Lat. 42º 20’ 15.75’’ N
Lon.  7º 51’ 49.69’’ O

Esta é a
miña cociña

De cerca

A palabra ceibe pódese definir 
como “con capacidade para escoller e 
dirixir a forma de actuar ou pensar”, é 
toda unha declaración de intencións 
e filosofía base da cociña deste 
restaurante ourensán.

Ceibe bebe da tradición e do 
antigo receitario galego desde 
una perspectiva contemporánea 
e divertida sen cerrar o paso a 
interesantes influencias externas. A 
súa cociña fala dunha linguaxe, dun 
territorio e dunha tradición coa que se 
vincula.

Unha maneira de entender o 
oficio, de rememorar as antigas casas 
galegas no seu día de festa, cando 
a cociña ofrecía o mellor do que se 
dispuña nese momento para agasallar 
e facer sentir cómodos aos invitados.

“Somos o que facemos e facemos o 
que nos gusta” é a carta de presentación 
dos chefs Lydia e Xosé. Parella no 
persoal e no gastronómico que, despois 
dunha ampla experiencia individual en 
restaurantes de referencia, coñeceuse 
traballando no restaurante Casa Solla, 
outra referencia Michelin no corazón das 
Rías Baixas.

Un proxecto de vida en conxunto 
que con tesón, talento e entusiasmo 
procura unha evolución natural, pausada, 
meditada e en harmonía coa contorna.

chefs: Lydia del Olmo
Xosé Magalhaes
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O menú e
algo máis

Galicia e súa exquisita despensa 
natural permiten recibir na cociña 
de Ceibe os mellores produtos de 
tempada. Traballan materia prima 
de proximidade e a compra faixe 
acotío para que calidade de produto 
e prezos razoables non sexan 
conceptos excluíntes. 

Unha elaboración sinxela, mais 
realizada con todo o cariño posible 
e respectando sabores e texturas, 
achega a cociña de Ceibe ao seu 
público a través de dous menús 
degustación que mudan cada dous 
meses: o longo “Esmorga” con 18 
pases e outro máis corto “Enxebre” 
con 13 pases.

Bo
ambiente

En pleno centro histórico da 
cidade, a sala combina con mestría 
as clásicas paredes de pedra galega 
cunha decoración contemporánea 
en madeira e unha cálida e orixinal 
iluminación para crear un estilo 
propio. Ceibe é confort e un lugar 
onde sentirse cómodo, como na 
casa.

Un local aberto e integrado no 
que a cociña é o seu punto focal 
para recordar as cociñas dos fogares 
galegos, onde todo pasaba e onde se 
vivían os mellores momentos do día.

CEIBE

FÓRA
DE
CARTA

En Ourense, alén de 
coñecer o seu harmónico centro 
histórico, hai que aproveitar a 
súas moitas posibilidades de 
entretemento. Entre elas non 
hai que esquecer que estamos 
na capital termal de Galicia. 
Unha boa opción é camiñar 
sosegadamente pola beira 
do río Miño para se relaxar 
ao ar libre e tomar baños 
mineiro medicinais nalgunha 
das pozas termais que se 
estenden pola marxe dereita 
do río: A Chavasqueira, Fonte 
do Tinteiro, Muíño da Veiga, 
Termas de Outariz e Burga 
de Canedo. E a maioría son 
gratuítas!

Ou en pleno centro, no 
recinto termal das Burgas coa 
súa lámina de 200 m² de auga 
termal ao ar libre próxima á 
desaparecida casa de baños 
de época romana. Unha 
experiencia incomparable 
gozando asemade do baño e 
da historia da cidade.
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CULLER DE PAU

Esta é a
miña cociña

De cerca

Javier atopa a inspiración no que 
máis cerca ten: a ría de Arousa. Aquí 
teno todo; por iso a súa refinada 
cociña parte do mellor do mar e da 
horta, impregnando os seus pratos co 
toque mestre da autenticidade.

 Tras formarse cos grandes de 
España e Xapón, Javier puxo toda a súa 
paixón e o seu saber en Culler de Pau. 
De feito, el proclama orgulloso o seu 
compromiso co produto e con Galicia. 
Apoiándose nunha seleccionada rede 
de produtores locais, que van dende 
agricultores cunha minúscula hortiña 
a mariñeiros dedicados á pesca do día, 
Javier é un buscador incansable de 
produtos senlleiros e sustentables.

O que busca son materias primas 
únicas —ás veces exquisitas, ás veces 
sinxelas—, que trata con agarimo e 
con talento, trocándoas en pratos de 
inesquecible sabor. O sabor dunha 
Galicia aberta ao mundo.

chef: JAVIER OLLEROS

Reboredo, 73
36980 O Grove, Pontevedra

+ 34 986 732 275
reservas@cullerdepau.com
www.cullerdepau.com

Coordenadas GPS:
Lat. 42° 28’ 31.03” N
Lon.  8° 53’ 44.68” O
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O menú e
algo máis

A temporada marca o ritmo coas 
marabillas que ofrece a contorna 
da ría de Arousa: ameixa, croque, 
mexillón, vieira, centola, zamburiña, 
polbo, linguado, xarda, acedía… 
Tirabeques, verzas, chícharos… E 
tamén pezas exquisitas de vitela 
galega ou porco celta.

Á carta haille que sumar 
un “Menú Ronsel” e un “Menú 
Descuberta”. O primeiro recolle os 
pratos emblemáticos do restaurante; 
o segundo, a novas creacións de 
Javier e o seu equipo.

Bo
ambiente

Situado entre hortas que chegan 
ata o mar, Culler de Pau ocupa unha 
moderna edificación perfectamente 
integrada na paisaxe. O comedor, 
en branco e madeiras claras, ofrece 
unha espectacular vista da ría de 
Arousa, en especial ao solpor. Javier 
di que o seu propósito foi achegar a 
paisaxe á mesa, pero ás veces tense 
a marabillosa sensación de que 
é a mesa a que está no medio da 
paisaxe.

CULLER DE PAU

FÓRA
DE
CARTA

A ermida e a praia da 
Lanzada, envoltas na maxia e 
nunha espectacular contorna 
natural; a praia de Con 
Negro, un tranquilo e pequeno 
paraíso de area branca; a 
zona intermareal Umia–O 
Grove, dunha gran riqueza 
ornitolóxica. Ou para non 
perder nada, os miradoiros do 
monte Siradella.

E imprescindible: dar 
unha volta polo Grove, 
especialmente pola praza de 
abastos, o porto e a lonxa. É 
unha estupenda oportunidade 
para sentir o latexar dunha 
vila mariñeira e comprobar 
a frescura e variedade dos 
mariscos e peixes das rías 
galegas.

JAVIER OLLEROS
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MARUJA
LIMÓN

Montero Ríos, 4
36201 Vigo, Pontevedra

+ 34 986 473 406
contacto@marujalimon.es
www.marujalimon.es

Coordenadas GPS:
Lat. 42º 14’ 25.292” N
Lon.  8º 43’ 25.592” O

chef: RAFAEL CENTENO

Esta é a
miña cociña

A Rafael gústalle dicir que a súa 
cociña é pura fusión galega. Unha 
sabia combinación de materias primas 
xenuinamente galegas e o saber facer 
dun chef en estado puro.

De cerca
As lembranzas de infancia están 

moi presentes no traballo do chef Rafa 
Centeno. En Maruja Limón a cociña 
galega actualízase e vólvese divertida, 
combinando sabores e texturas para 
espertar emocións.

Como Vigo, unha cidade que 
aglutina xente de toda Galicia, Maruja 
Limón ofrece diversidade e innovación 
sen renunciar ás súas raíces galegas.
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O menú e
algo máis

A especialidade do restaurante 
son os peixes, sobre todo os azuis. 
Pero non calquera peixe, se non só 
os mellores e os procedentes da 
pesca sustentable. Tamén verduras 
e hortalizas de hortas ecolóxicas da 
zona. 

Dispón do menú “Esencia Maruja” 
composto de catro aperitivos, cinco 
pratos salgados e dous pratos doces, 
para probar un pouco de todo. E do 
menú “Maruja en estado puro”, con 
catro aperitivos, oito pratos salgados 
e tres pratos doces, para os máis 
esixentes.

Bo
ambiente

O Maruja Limón ofrece un espazo 
único, cálido e moi agradable. A 
excelente experiencia gastronó-
mica ten o seu complemento nun 
ambiente minimalista no que 
predominan materiais nobres, e 
tan galegos, como son a pedra e a 
madeira. Ademais, o restaurante está 
situado a unha carreiriña dun can 
do porto deportivo e non hai máis 
que camiñar uns poucos metros para 
gozar das marabillosas vistas da baía 
de Vigo.

MARUJA LIMÓN

FÓRA
DE
CARTA

Estamos en plena ría 
de Vigo e aquí abundan 
as belezas naturais. Praias 
espléndidas de area fina 
e dourada, perfectas para 
pasear, bañarse ou facer surf, 
como a de Patos en Nigrán 
ou as da península do 
Morrazo, ideais para o relax.

Outra maneira de sentir 
a beleza da paisaxe é 
percorrer a costa entre Vigo e 
Baiona, por terra ou por mar. 
Na ría de Vigo os amantes 
dos deportes náuticos teñen 
a diversión asegurada.

E unha experiencia 
inesquecible, coller o barco 
en Vigo a unha hora temperá 
e ir pasar o día ás Illas Cíes, 
no Parque Nacional das 
Illas Atlánticas. Aquí o mar 
e a terra fusiónanse con tal 
harmonía que te sentes no 
ceo.
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MIGUEL
GONZÁLEZ

A Morteira, 80
32710  O Pereiro de Aguiar, Ourense             

+ 34 988 782 936
info@restaurantemiguelgonzalez.com
www.restaurantemiguelgonzalez.com

Coordenadas GPS:
Lat. 42º 20’ 56.39” N
Lon.  7º 48’ 47.57” O

chef: MIGUEL GONZáLEZ

Esta é a
miña cociña

A cociña de Miguel González son 
acordanzas e sensacións. E todo cunha 
moi marcada base tradicional galega. 

Varíase o menú degustación 
acotío a base dos mellores produtos 
que ofreza o mercado. O comensal 
descoñece os manxares que vai 
experimentar ata que chega ao 
restaurante. 

A sorpresa está servida.

De cerca
Despois de formarse con grandes 

chefs de España e de Francia, Miguel 
sempre tivo claro que o seu restaurante 
tería que estar en Galicia, a terra que o 
viu nacer. 

 Este restaurante nace da gana 
de querer ofrecer ao comensal aquilo 
que a Miguel lle gustaría encontrar 
se fose o seu propio cliente. Para iso 
construíu un ambiente humilde e 
ilusionante, próximo e respectuoso, 
que ten como único obxectivo a 
felicidade das persoas que van á súa 
casa para viviren unha experiencia 
única.
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O menú e
algo máis

Aquí cómprase a diario de 
acordo coas reservas que hai para 
esa xornada. O menú é diferente 
cada día e nunca se repite, de xeito 
que a estacionalidade e a frescura 
do produto están aseguradas. Os 
menús xorden dos produtos de mais 
calidade que se poidan encontrar 
ese día no mercado 

Tanto o “Menú Rústico” como o 
“Menú Cloe” están baseados nos 
sabores e aromas do recordo da 
nosa infancia, das nosas avoas, das 
nosas aldeas, levados con moito 
cariño, técnica e paixón a pratos 
gastronómicos nos que o respecto 
pola materia prima é unha máxima.

Bo
ambiente

Situado en medio da aldea da 
Morteira, nun precioso lugar do rural 
galego e a poucos quilómetros da 
cidade de Ourense, a casa de pedra 
e madeira transmite un agarimo ao 
visitante que fai do momento gastro-
nómico algo máxico e misterioso. 

Nos meses de frío, o comensal 
desfrutará da rústica decoración de 
interior, da calor da cheminea e da 
cociña á vista. Coa chegada da calor, 
as mesas saen ao exterior e mestú-
ranse coa paisaxe natural. 

Liberdade, natureza, gastrono-
mía e gozo son as sensacións que 
quedan despois da visita a Miguel 
González.

MIGUEL GONZÁLEZ

FÓRA
DE
CARTA

O restaurante encóntrase 
nun dos camiños que levan 
desde a cidade de Ourense 
cara á Ribeira Sacra. 

Este impresionante recanto 
de Galicia, descoñecido 
para a maioría ata hai moi 
pouco, é un firme candidato 
a ser declarado Patrimonio 
da Humanidade. Razóns non 
faltan. Entre elas, os canóns 
navegables dos ríos Miño 
e Sil que nalgúns puntos 
alcanzan ata os 300 metros 
nas súas paredes verticais. 
E os sete impresionantes 
conventos e mosteiros, como 
o de San Pedro de Rocas, 
o máis antigo de Galicia 
construído no século VI. 
Ou as máis de 20 igrexas 
de estilo románico cunha 
ampla variedade de estilos 
construtivos.

A Ribeira Sacra, 
compartida polas provincias 
de Lugo e Ourense, é 
tamén o lugar ideal para 
coñecer os socalcos, terrazas 
de cultivo para viñedos 
cunhas pendentes tan 
vertixinosas que lle valeron os 
cualificativos de “viticultura 
heroica”. 
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NOVA

Esta é a
nosa cociña

De cerca

A cociña de Nova é unha cociña 
sostible. A súa situación xeográfica 
permítelles ofrecer sempre o mellor 
produto de temporada dos seus 
arredores pero tamén da costa. 
Unha cociña de raíces, na que cada 
elaboración intenta plasmar unha 
base gastronómica herdada dos 
devanceiros e na que cada ingrediente 
achega algo especial. Un fío condutor 
determinante: a frescura.

Dous curmáns e cociñeiros 
ourensáns, Julio Sotomayor e Daniel 
Guzmán, tiñan un soño, crear un 
espazo no que gozar dun protagonista 
único: o produto. Eles entenden o 
xénero como “estacional e efémero”, 
o que fai que as súas propostas se 
baseen nos produtos estrela de cada 
estación. Os menús van evolucionando 
de maneira continuada para que a 
experiencia sexa sempre “nova”. E o 
soño cumpriuse.

chefS: DANIEL GUZMAN
jULIO SOTOMAYOR

Valle Inclán, 5
32004 Ourense

+ 34 988 217 933
info@novarestaurante.com
www.novarestaurante.com

Coordenadas GPS:
Lat. 42° 20’ 22.63” N
Lon.  7° 51’ 43.92” O

´
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O menú e
algo máis

Julio e Daniel apostan pola 
tradición e a modernidade en 
todos os sentidos. Comer en Nova 
é toda unha experiencia porque 
nunca sabemos o que imos atopar. 
Menús cambiantes, en función do 
mellor que hai no mercado en cada 
momento do ano. O resultado é 
unha vivencia única cada semana.

Bo
ambiente

Nova está situado en pleno 
centro da cidade das Burgas. É un 
restaurante urbano, onde prima o 
deseño minimalista pero sen perder 
nunca a funcionalidade que require 
un espazo destas características. 
Un espazo ideal para desfrutar do 
produto placidamente sentados 
nunha das súas nove mesas.

E, para os amantes ou curiosos 
do proceso culinario, tamén se pode 
gozar da trasfega que se vive no 
interior dunha cociña, que está á 
vista, e comprobar o mimo co que se 
trata cada prato.

NOVA

FÓRA
DE
CARTA

O restaurante está no centro 
da romana e milenaria cidade 
de Ourense. Unha urbe que 
invita a pasear e perderse polo 
seu interesante centro histórico 
a través de rutas pola arte 
románica e a modernista. 

Cumprindo co dito popular 
de “tres cousas hai en Ourense 
que non as hai en España” 
é de obrigado cumprimento 
a visita á capela barroca do 
Santo Cristo na catedral, a 
ponte de orixe romana sobre o 
río Miño e a fonte neoclásica 
das Burgas na que fumean as 
augas que alí brotan a altas 
temperaturas.

Coñecer tamén pasa por 
desfrutar das terrazas na súa 
Praza Maior e no Parque 
de San Lázaro, aproveitar a 
fantástica oferta comercial tanto 
do centro histórico como da 
zona nova e gozar da súa vida 
nocturna.

Unha cidade acolledora, 
animada e facilmente accesible 
en tren de alta velocidade que 
non basta con ver, haina que 
vivir! 
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O EIRADO 

Praza da Leña, 3
36002 Pontevedra

+ 34 986 860 225
oeirado@grupobretal.com
https://nove.gal

Coordenadas GPS:
Lat. 42º 25’ 57.37” N
Lon.  8º 38’ 36.11” O

chef: Iñaki bretal

Esta é a
miña cociña

A cociña de Iñaki reivindica a 
sinxeleza e o produto fresco de orixe 
galega. Non ten ningunha dúbida, 
a súa máxima é primeiro produto, 
segundo produto e terceiro produto. 
Respectuoso coa contorna, vaise 
adaptando ao que as diferentes 
estacións do ano van ofrecendo.  
O seu é unha procura de novas 
materias primas de excelente calidade 
á que trata cun agarimo especial para 
que, como di Iñaki, a súa cociña teña 
“fundamentalmente sabor”.

De cerca
Iñaki descubriu a súa vocación 

aos dezasete anos, durante unhas 
vacacións nas que tivo que preparar 
a comida para a súa familia. De caste 
mariñeira, e talvez destinado a este 
oficio, ten sempre moi presente os 
produtos que veñen do mar.

Após o seu paso polo Centro 
Superior de Hostalaría de Santiago de 
Compostela, primeiro como alumno 
e despois como profesor, comezou a 
súa carreira como confeiteiro en hoteis. 
Hoxe, O Eirado é unha referencia na 
cidade de Pontevedra.
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O menú e
algo máis

Na cociña do Eirado tírase 
para casa, para Galicia, sobre todo 
produtos do mar que poñen en valor 
as rías galegas. 

Alén dos pratos da carta, 
ofrécense dous menús: o menú 
longo “Trasmallo”, con trece pases 
diferentes, e, para os menos 
famentos, un máis curto “Curricán” 
con nove pases. E a variada carta de 
viños, con máis de 300 referencias, 
centrada nos viños galegos pero 
sen esquecer viños foráneos de gran 
calidade.

Bo
ambiente

O Eirado é un restaurante urbano, 
nunha das prazas máis belas do 
centro histórico de Pontevedra: a 
Praza da Leña, que tantas veces 
saíu retratada nos folletos turísticos 
como unha das iconas da cidade. 
Un espazo moi acolledor no que a 
pedra de granito e a madeira son os 
protagonistas. 

Mais hai que andar lixeiro á 
hora de reservar, a capacidade do 
restaurante limítase a 20 comensais 
e a un pequeno reservado para oito 
persoas.

O EIRADO 

FÓRA
DE
CARTA

Pontevedra é a visita 
imprescindible, a cidade 
que logrou vencer os coches 
para se converter nun paraíso 
peonil. Camiñar e camiñar 
para visitar o emblemático 
Museo de Pontevedra ou o 
foso subterráneo que protexía 
as antigas Torres Arcebispais. 
Ou para subir ao primeiro 
piso do Mercado Municipal 
e deleitarse co seu novo 
gastroespazo.

E se aínda se dispón de 
tempo, hai que se dirixir 
cara á veciña península do 
Salnés e visitar as adegas 
da Denominación de Orixe 
Rías Baixas. Para todos os 
gustos, adegas tradicionais en 
edificios con moito avoengo 
e intervencións radicais en 
construcións modernas. E, 
loxicamente, subir ao ceo 
saboreando un delicioso 
albariño.
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O’PAZO 

Lugar de Pazos, s/n
15917  Padrón, A Coruña

+ 34 981 811 507
info@asadoropazo.es
www.asadoropazo.es

Coordenadas GPS:
Lat. 42º 45’ 24.16’’ N
Lon.  8º 39’ 08.86’’ O 

chef: Óscar Vidal

Esta é a
miña cociña

A proposta gastronómica de O’Pazo 
aséntase nos valores de sempre: 
unha cociña de produto, esencial, 
delicada e que renega de grandes 
transformacións; na que conviven o 
tradicional e o vangardista e onde 
a brasa sempre está presente. A 
contorna do restaurante convértese en 
protagonista a través da súa despensa: 
peixes e mariscos das costas de Arousa 
e o Barbanza, carne de rubia galega 
e verduras cultivadas na súa propia 
horta. 

De cerca
Hostaleiro desde o berce cuna, a 

relación de Óscar cos fogóns comeza 
desde moi pequeno, no hotel que a súa 
familia rexenta en Padrón. Tras estudar 
cociña e dar os seus primeiros pasos 
no local familiar, en 2012 pasa a dirixir 
O’Pazo. A proposta gastronómica do 
restaurante vai evolucionando á par 
que a súa destreza coa brasa, técnica 
na que se especializa de maneira 
autodidacta e que lle permite extraer 
todo o potencial e sabor de cada 
produto. 
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O menú e
algo máis

En O’Pazo a elaboración de cada 
prato é intuitiva e reflicte o profundo 
coñecemento do chef sobre a brasa 
e as materias primas de excepción 
coas que traballa. Destacan a 
costeleta, o choco de Rianxo con 
vinagreta de garum – o local elabora 
a súas propias fermentacións-, 
o chícharo lágrima asado e en 
caldeirada ou os peixes madurados. 
A carta adáptase cada xornada á 
dispoñibilidade do mercado, ao igual 
que o menú degustación, Rescaldo, 
composto por catro entrantes, dez 
pases e dúas sobremesas. Na adega, 
máis de 1.000 referencias das cinco 
denominacións de orixe galegas e 
de viños nacionais e internacionais 
compleméntanse con cavas, 
champañas, licores, viños finos e 
unha coidada cava de puros. 

Bo
ambiente

O’Pazo encóntrase no municipio 
de Padrón, un val situado entre dous 
montes e dous ríos moi próximo 
ás costas más frutíferas de Galicia. 
Esta localización, que resulta 
fundamental para entender a súa 
proposta culinaria, reflíctese tamén 
na sala do restaurante: un comedor 
íntimo de liñas modernas e tons 
negros, cinsa e madeira que recibe 
o nome de Santiaguiño por estar 
orientado cara a este monte, un 
enclave onde anualmente se celebra 
unha romaría á que a xente acude 
a beber vino e a realizar asados do 
mesmos modo que fan en O’Pazo. 

O’PAZO

FÓRA
DE
CARTA

O nome de Padrón procede 
probablemente de “Pedrón”, 
ara romana gardada baixo o 
altar da igrexa de Santiago 
que a tradición xacobea 
atribúe como lugar de amarre 
da barca que trouxo o corpo 
do Apóstolo Santiago a 
Galicia. 

Alén da igrexa de 
Santiago, a visita debe incluír 
o Convento do Carme e un 
paseo polo Espolón nas beiras 
do río Sar. Os amantes do 
natural deberán achegarse ao 
Xardín Botánico, declarado 
Monumento Artístico Nacional. 
E os interesados nos escritores 
galegos poderán recrearse na 
Fundación do premio nobel 
Camilo José Cela e na Casa 
Museo de Rosalía de Castro, 
insigne poeta da literatura en 
galego.

Xa no núcleo de Iria Flavia, 
de fundación romana e antiga 
sé episcopal sueva, hai que 
coñecer a súa colexiata que 
conserva os sarcófagos de 
pedra de ata 28 bispos.

Sen esquecer que cada 
domingo pola mañá Padrón 
acolle o seu famoso mercado, 
un dos máis populares e 
concorridos de Galicia.
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PEPE VIEIRA

Esta é a
miña cociña

De cerca

A Xosé abóndanlle tres palabras 
para describir a súa cociña: galega, 
creativa e contemporánea. Parte dos 
produtos da zona e con eles elabora 
acertadas combinacións de formas, 
texturas e sabores.

Pepe Vieira quere ser como un spa 
gastronómico; un restaurante onde 
sentirse agarimado na mesa e fóra 
dela. Toda unha experiencia emocional 
a través dunha cociña capaz de evocar 
recendos e sabores que criamos 
perdidos.

Ou tamén unha experiencia 
espectacular, sobre todo se se reserva a 
mesa da cociña, a que antes utilizaba o 
persoal do restaurante.

En palabras de Xosé: “isto non é 
un negocio a curto prazo; isto é un 
proxecto de vida”.

Camiño da Serpe, s/n, Raxó
36992 Poio, Pontevedra

+ 34 986 741 378
comunicacion@pepevieira.com
www.pepevieira.com

Coordenadas GPS:
Lat. 42° 24’ 32” N
Lon.  8° 45’ 21” O

XOSÉ T. CANNASchef: 
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O menú e
algo máis

Aquí a contorna é a despensa...  
E Xosé toma dela o melloriño: 
verduras, hortalizas, carnes e, sobre 
todo, dada a privilexiada situación 
do restaurante, mariscos e peixes 
que rebordan frescura. A isto cómpre 
engadirlle os mellores viños de 
Galicia e da escena internacional.

E para cada ocasión, un menú. 
Os pratos cambian ao longo do 
ano, pero sempre hai tres menús a 
escoller: “A Santa Elección”, perfecto 
para un xantar de traballo; o menú 
“O Señor de Andrade”, a opción ideal 
para os que veñen por primeira vez, 
e “Romasanta”, un emocionante 
percorrido gastronómico que pode 
chegar aos quince pratos.

Bo
ambiente

Dende o primeiro momento, 
Pepe Vieira é toda unha experiencia. 
Ás veces, parece que te perdes antes 
de chegar a el e, de súpeto, velaí 
está: pura arquitectura, moderna, 
sustentable e perfectamente 
integrada na paisaxe.

O xardín entra na cociña, no 
salón, nos comedores… Aquí a 
natureza manda.

PEPE VIEIRA

FÓRA
DE
CARTA

Combarro, unha vila 
mariñeira como non hai outra 
igual, con espléndidos hórreos 
de pedra á beira do mar. 
Tamén merece unha visita o 
Mosteiro de Nosa Señora 
das Cabezas de Armenteira, 
un dos santuarios máxicos 
de Galicia e ao que se lle 
atribúe o poder de mitigar as 
xaquecas.

E, naturalmente, Pontevedra, 
cidade cunha zona histórica 
impecable e chea de vida; 
unha igrexa, a Peregrina, con 
planta en forma de vieira; unha 
praza, a da Ferrería, onde 
conviven terrazas e camelias, e 
un renovado museo con xoias 
de máis de 4.000 anos…

Hai tanto que ver!
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RETIRO DA
COSTIÑA

Av. de Santiago, 12
15840 Santa Comba, A Coruña

+ 34 981 880 244
info@retirodacostina.com
www.retirodacostina.com

Coordenadas GPS:
Lat. 43° 02’ 00” N
Lon.  8° 48’ 13” O

chef: MANUEL COSTIÑA

Esta é a
miña cociña

A familia de Manuel leva máis de 
75 anos no mundo da gastronomía. 
Con estas raíces, a súa cociña alicérzase 
firmemente na tradición galega e voa 
alto co pulo da súa mocidade e un 
innovador dominio técnico.

De cerca
 A Manuel gústalle ofrecer ao cliente 

o mellor. Primeiro, aperitivo na adega, 
compartindo intimidade coas grandes 
referencias; despois, un luminoso 
comedor onde gozar dunha boa mesa; 
e logo, para prolongar o pracer, o salón 
de sobremesa, pensado para saborear 
un café ou unha copa con todo o 
tempo do mundo. Manuel di que o seu 
restaurante convida a evadirse, a gozar 
en corpo e alma. Este si que é un retiro!
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O menú e
algo máis

O Retiro ofrece unha cociña 
de mercado co máis apetitoso da 
temporada. Iso si, Galicia manda. Así 
que non é difícil atopar marabillas 
como navallas de Fisterra, mero de 
Aguiño, pescada de Celeiro ou unhas 
ostras do Freixo.

Ademais das delicias da carta, 
Manuel propón dous menús 
degustación, un deles especialmente 
maridado polo sommelier.

E aínda máis: a adega. Porque a 
unha impresionante carta de viños, 
únese outra de destilados, cada unha 
con máis de 800 referencias; xoias 
enolóxicas como whiskies Macallan 
de 40 ou 50 anos.

Bo
ambiente

Instalado nunha casa señorial 
a medio camiño entre Santiago de 
Compostela e a Costa da Morte, 
en O Retiro cada espazo está 
coidadosamente deseñado para 
gozar do momento. Para o aperitivo, 
unha adega iluminada… por un 
teito de estrelas. Para a comida ou a 
cea, un largo comedor con paredes 
de pedra. E para a sobremesa, un 
elegante salón con cheminea.

RETIRO DA COSTIÑA

FÓRA
DE
CARTA

O Retiro da Costiña 
está a medio camiño entre 
algúns dos lugares máis 
espectaculares de Galicia. 
Por exemplo, a Costa da 
Morte; aquí cómpre ir ver o 
faro de Fisterra, que ademais 
é o sitio perfecto para iniciar 
a ruta das praias salvaxes 
como Caldebarcos, Lariño 
e O Ancoradoiro. Ou 
visitar vilas mariñeiras como 
Corcubión, Muros e Noia.

Santiago de Compostela 
é visita obrigada. 
Imprescindible a súa 
marabillosa e animada zona 
vella e a catedral. E se chove, 
a experiencia será completa, 
porque como din: “En 
Santiago, a chuvia é arte”.
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SILABARIO

Esta é a
miña cociña

De cerca

Para Alberto, o reto é buscar nas 
raíces para saber transmitir sabores 
puros e honestos. A súa cociña está 
en contacto directo co produto de 
proximidade, co mar, co río e coa terra. 
E cociñando a lume lento con prácticas 
gastronómicas que melloren e 
fomenten a sustentabilidade e medio 
ambiente, porque somos parte desta 
terra e queremos deixala tal e como 
nola entregaron. 

Silabario nace na vila fronteiriza 
de Tui no ano 2008 e trasládase á 
cidade de Vigo en 2018. Aínda cerca da 
fronteira portuguesa, esa que permite 
encontrar parte da súa identidade en 
patos como a lamprea do río Miño.

Mais Silabario tamén ten a unha 
carreiriña dun can o porto pesqueiro 
de Vigo, un dos máis importantes da 
Unión Europea, e o mercado do Berbés, 
co que se sente tan relacionado que 
incluso lle puxo este nome a un dos 
seus menús.

Rúa do Príncipe, 44, planta 6
A Sede RC Celta, 
36202 Vigo, Pontevedra

+ 34 986 077 363
info@restaurantesilabario.com
silabario.gal

Coordenadas GPS:
Lat. 42° 14’ 11.56” N
Lon.  8° 43’ 19.70” O

chef: Alberto G. Prelcic
Fo
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O menú e
algo máis

Alén dos pratos da carta, 
ofrécense tres menús pensados para 
cubrir diversas necesidades. Por 
exemplo, o “Menú Berbés” é cociña 
de mercado, para se reconfortar 
e continuar coa actividade cotiá; 
cambia cada semana e pódese 
escoller entre dous entrantes, dous 
segundos e dúas sobremesas. O 
“Menú Tempo” está elaborado con 
produtos estacionais e próximos, 
respectando os tempos da 
natureza e da despensa galega, e 
potenciados por unha elaboración 
contemporánea. Por último, o 
“Menú Raíces”, é a experiencia 
máis completa e un percorrido 
gastronómico polos pratos máis 
identitarios do chef.

Destaca a carta de viños que 
presta especial atención ás adegas 
galegas, atendendo ao mellor 
momento de cada viño.

Bo
ambiente

O restaurante abre a súas portas 
na planta 6ª do emblemático edificio 
do antigo Círculo Mercantil de Vigo, 
hoxe reconvertido na nova sede do 
Real Club Celta de Vigo. Un edificio 
con historia ao que se lle engadiu 
unha cúpula de cristal cunha das 
mellores vistas da cidade e o seu 
porto.

A decoración e o ambiente baixo 
esta cúpula están deseñados para 
conseguir unha cómoda intimidade. 
A luz natural ten tanta presencia 
que, dependendo da meteoroloxía, 
proporciona moitas escenografías 
diferentes. Moderno e luminoso, é o 
mellor escenario imaxinable para os 
pratos de Silabario.

SILABARIO

FÓRA
DE
CARTA

Vigo é o punto de partida 
ideal para coñecer esta zona 
do sur de Galicia. Aínda que 
se visitase nunha ocasión 
anterior, a cidade está nun 
proceso de modernización 
continuo: a nova estación 
intermodal, as multicolores 
ramplas mecánicas da 
Gran Vía, o Auditorio ou a 
recuperación paulatina do seus 
barrios máis tradicionais.

En dirección Sur e a uns 
escasos vinte minutos por 
autoestrada, sorpréndenos a 
vila medieval de Tui, un dos 
conxuntos monumentais máis 
ricos de Galicia. En pleno 
Camiño Portugués, álzase 
unha das cinco catedrais 
galegas como testemuña 
do que foi Tui, capital de 
provincia do Antigo Reino de 
Galicia.
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YAYO DAPORTA

Hospital, 7
36630 Cambados, Pontevedra

+ 34 986 526 062
reservas@yayodaporta.com
www.yayodaporta.com

Coordenadas GPS:
Lat. 42° 30’ 43” N
Lon.  8° 48’ 54” O

chef: YAYO DAPORTA

Esta é a
miña cociña

Velaquí unha cociña co sabor do 
auténtico. Sabores nítidos, texturas 
impecables e, sobre todo, un fondo 
respecto polas materias primas que lles 
dan sona á ría de Arousa e ao val do 
Salnés.

De cerca
 Sen artificios, sen delirios de 

autor, a cociña de Yayo é unha cociña 
contemporánea que busca compracer 
aos que confían nel para saborear o 
mellor de Galicia.

Nado nunha familia con empresas 
vinculadas ao mar e ao marisco, 
ninguén como Yayo para tratar os 
produtos galegos de sempre e, co 
seu talento, coa dose exacta de 
modernidade, convertelos en deliciosas 
sensacións.
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O menú e
algo máis

A Yayo gústalle visitar os 
seus provedores e seleccionar 
persoalmente as materias primas 
que precisa. Así que, cando un 
produto está na carta, un pode estar 
ben certo de que ese produto se 
encontra no seu mellor momento. 
As súas especialidades son o mar: 
vieira, ameixa, ostra, sanmartiño, 
salmonete, rodaballo… E unha 
adega onde reinan os viños das 
cinco D.O. galegas, en especial os 
Rías Baixas.

Ademais da carta de temporada, 
hai tres menús para escoller: “Menú 
a la carta”, onde os pratos escólleos o 
propio cliente; “Menú degustación”, a 
revisión do seu receitario tradicional 
baseado nos produtos locais; e “Gran 
menú Yayo Daporta”, un percorrido 
completo pola súa cociña.

Bo
ambiente

Coidando o detalle, Yayo montou 
o  seu restaurante nunha casa 
señorial do século XVI restaurada 
pola súa familia en 1990. O comedor 
é un espazo non moi grande, 
luminoso, e onde locen obras de 
artistas galegos. A atmosfera é 
dunha elegancia contemporánea 
e relaxada. Cómpre salientar unha 
completa adega integrada no 
comedor e perfectamente illada por 
un groso cristal.

YAYO DAPORTA

FÓRA
DE
CARTA

O restaurante está na 
zona urbana de Cambados, 
declarado conxunto histórico- 
artístico polas súas prazas e 
pazos. Non se deben deixar 
de ver as ruínas medievais 
da Torre de San Sadurniño, 
no barrio mariñeiro de San 
Tomé; o pazo de Bazán 
(agora Parador Nacional) 
ou o Pazo de Fefiñáns, hoxe 
unha prestixiosa bodega. 
Cara ao interior, as ruínas da 
igrexa gótica de Santa Mariña 
Dozo. E para unhas vistas 
marabillosas, o miradoiro e a 
Capela da Pastora, do século 
XVI.

E como estamos no Salnés, 
unha das subzonas da D.O. 
Rías Baixas, nada mellor que 
visitar algunha das excelentes 
adegas e vivir a experiencia 
dunha cata comentada polos 
propios produtores.
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CASA
MARCELO

Situado moi cerca da compostelá 
praza do Obradoiro, Casa Marcelo é 
un pequeno e acolledor restaurante. 
De fondo escóitase unha música 
de vangarda que axuda a crear un 
ambiente cosmopolita. Posúe tres 
espazos diferenciados nos que 
funciona unha mesma filosofía: 
compartir pratos e mesa. A primeira 
zona xira arredor dunha mesa alta 
e alongada con capacidade para 
unhas 25 persoas. A segunda é a 
denominada “mesa de sushi”, unha 
barra xaponesa con tallos altos. E a 
terceira opción é a mesa da cociña, 
tamén tipo barra.

A cociña, aberta á sala, permite 
formar parte de todo o que ocorre 
no seu interior. Todo un espectáculo 
observar como cortan e presentan o 
peixe ou como preparan cada un dos 
pratos.

Rúa Hortas, 1
15705 Santiago de Compostela, A Coruña

+ 34 981 558 580
restaurante@casamarcelo.net
www.casamarcelo.net

Coordenadas GPS:
Lat. 42º 52’ 50.60” N
Lon.  8º 32’ 49.13” O

MARCELO TEJEDORchef: 
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chef: 

LÚA

Paseo de Eduardo Dato, 5
28010 Madrid

+ 34 913 952 853
luarestaurantemadrid@gmail.com
www.restaurantelua.com

Coordenadas GPS:
Lat. 40º 25’ 58.42” N
Lon.  3º 41’ 44.27” O

MANUEL DOMÍNGUEZ

Esta é a
miña cociña

Lúa é un restaurante con raíces 
galegas que ofrece unha cociña “actual 
e sincera” baseada no coidado e na 
dedicación ao produto. Unha cociña en 
constante evolución creativa pero sen 
perder nunca a súa esencia.

De cerca
 Manuel Domínguez é un cociñeiro 

autodidacta de berce galego e con 
tradición familiar polbeira. Basea a 
súa cociña nun menú degustación 
único que vai mudando segundo dita 
o mercado e a temporalidade dos 
produtos. E, para os que o prefiran, 
ofrece unha carta con racións e medias 
racións perfecta para petiscar e 
compartir.

O menú e
algo máis

Pódese desfrutar de dous menús. 
O “Menú Lúa” que consta de dez 
pratos con tres aperitivos, dous 
entrantes, dous pratos principais e 
tres sobremesas, que varían segundo 
a tempada. E o “Menú Lúa Chea” que 
é o mesmo Menú Lúa harmonizado 
con diferentes viños acordes con 
cada un dos pratos. Na súa zona de 
terraza ofrece tamén unha ampla 
carta de racións e pratos baseados 
na cociña galega tradicional.

Bo
ambiente

Situado no barrio de Chamberí, 
Lúa xa se converteu nun restaurante 
imprescindible na capital madrileña. 
Un local amplo e luminoso, no que 
se diferencia o comedor da cómoda 
zona de barra, con mesas altas e 
baixas.
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Restaurantes escollidos por teren unha relación calidade/prezo excelente.

Bib Gourmand

01 A Horta do Obradoiro. Santiago de Compostela (A Coruña)

02 A Maceta. Santiago de Compostela (A Coruña)

03 A Taberna do Trasno. Cambados (Pontevedra)

04 A Viaxe. Santiago de Compostela (A Coruña)

05 A Xanela Gastronómica. Ponteareas (Pontevedra)

06 Abastos 2.0. Santiago de Compostela (A Coruña)

07 Abisal. Vigo (Pontevedra)

08 Anaco. Santiago de Compostela (A Coruña) 

09 Artabria. A Coruña (A Coruña)

10 Asador Gonzaba. Santiago de Compostela (A Coruña)

11 Café de Altamira. Santiago de Compostela (A Coruña)

12 Casa Barqueiro. Negreira (A Coruña)

13 Casa Marco. Vigo (Pontevedra)

14 El de Alberto. A Coruña (A Coruña)

15 Frank. Ferrol (A Coruña)

16 Mar de Esteiro. Santiago de Compostela (A Coruña)

17 Morrofino. Vigo (Pontevedra)

18 Muíño. Esteiro-Muros (A Coruña)

19 O Balado. Boqueixón (A Coruña)

20 O Tobo do Lobo. Melide (A Coruña)

21 Pacífico. Ourense (Ourense)

22 Pampín Bar. Santiago de Compostela (A Coruña)

23 Pementa Rosa. Carballo (A Coruña)

24 Terreo. A Coruña (A Coruña)

25 Villa de Oro. Camariñas (A Coruña)

26 Villa Verde. Vedra (A Coruña)
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Bib Gourmand

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

VIGO

A CORUÑA

CAMARIÑAS

BOQUEIXÓN
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OURENSE

PONTEAREAS

VEDRA
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Os restaurantes respectan os ritmos da natureza e esfórzanse por innovar 
levando a cabo iniciativas que preserven o medio ambiente.

Estrela Verde

01 Culler de Pau. O Grove (Pontevedra)

02 O Balado. Boqueixón (A Coruña)

03 Pepe Vieira. Poio (Pontevedra)

BOQUEIXÓN

02

O GROVE

01 POIO

03
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Turismo de Galicia

Estrada Santiago-Noia, km 3 (A Barcia)
15897   Santiago de Compostela

Tel. 012 / +34 981 900 643
012@xunta.gal

www.turismo.gal


