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Fruto da tendência urbana actual, o público procura cada
vez mais espaços diferenciados, que permitam estar, sentir e
saborear. Dinamismo é a palavra de ordem, bom-gosto é uma
exigência natural. O l’Fresco – Restaurante e Wine Bar estabelece
o conceito de restaurante de charme. No início da Avenida da
Boavista, importante centro económico e cultural, apresenta-se
como um espaço requintado sem nunca esquecer os costumes da
cidade portuense. Miguel Meirinhos foi o arquitecto responsável
pelo projecto de recuperação do edifício do início do século XX
e por todo o conceito do l’Fresco. Quis-se um espaço citadino
intimamente ligado às tradições com a utilização de materiais
crus como o aço, a pedra e uma paleta de cores povoada pelo
branco, castanho e vermelho.
A entrada, com um pé direito alto, dá passagem para a área
de restauração por excelência e, ao fundo, para uma outra
sala de jantar mais reservada. Depois da meia-noite novos
espaços ganham vida. Por baixo do restaurante, o bar e a sala,
que dá acesso ao pátio exterior e que pode receber música ao
vivo, juntam-se à oferta gastronómica. Os pratos nacionais e
internacionais animam o espaço versátil, pleno de sedução.
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Fruto da tendência urbana actual, o público procura cada vez mais
espaços diferenciados, que permitam estar, sentir e saborear. Dinamismo
é a palavra de ordem, bom-gosto é uma exigência natural. O l’Fresco
– Restaurante e Wine Bar estabelece o conceito de restaurante de
charme. No início da Avenida da Boavista, importante centro económico e
cultural, apresenta-se como um espaço requintado sem nunca esquecer
os costumes da cidade portuense. Miguel Meirinhos foi o arquitecto
responsável pelo projecto de recuperação do edifício do início do
século XX e por todo o conceito do l’Fresco. Quis-se um espaço citadino
intimamente ligado às tradições com a utilização de materiais crus como
o aço, a pedra e uma paleta de cores povoada pelo branco, castanho e
vermelho.
A entrada, com um pé direito alto, dá passagem para a área de
restauração por excelência e, ao fundo, para uma outra sala de jantar
mais reservada. Depois da meia-noite novos espaços ganham vida. Por
baixo do restaurante, o bar e a sala, que dá acesso ao pátio exterior e que
pode receber música ao vivo, juntam-se à oferta gastronómica. Os pratos
nacionais e internacionais animam o espaço versátil, pleno de sedução.

