COMUNICADO DE IMPRENSA
LISBOA, 8 DE JULHO DE 2020

Esporão No Porto com serviço Take Away

©Esporão #istoéesporão #esporaonoporto @esporaoworld

Imagem em alta resolução e Menu Take Away: https://bit.ly/2ZxdJTA

O Esporão No Porto, localizado na Rua do Almada 501, para além da habitual oferta, passa a ter disponível a opção
de Take Away. Com um menu exclusivo inspirado na cozinha tradicional, onde o produto, a região e a estação são
elementos centrais, o Esporão No Porto sugere, para todas as opções, os melhores pairings de vinho, cerveja e azeite.
O menu de Take Away do Esporão No Porto inclui várias opções como por exemplo: Escabeche de Coelho, Empada de
Rabo de Boi ou Bacalhau na Brasa com Migas. Também poderá levar para casa outros petiscos como a tábua de enchidos
fatiados, os queijos da Queijaria do Almada, pão de massa mãe da Padaria Masseira e Broa de Avintes, aos quais poderá
juntar, os Azeites, Vinhos e Cervejas do Esporão para acompanhar.
O restaurante do Esporão No Porto tem uma equipa de cozinha local que, com a liderança e coordenação do chef Carlos
Albuquerque, executa pratos descomplicados e genuínos, ideais para acompanhar com os vinhos, azeites e cervejas do
Esporão. Para além das provas, almoços e jantares, será possível petiscar durante a tarde e participar em workshops e
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provas especiais ou fazer compras na Loja deste espaço Esporão. O Esporão No Porto tem esplanada e está aberto de
Terça a Sábado.
As encomendas do Take Away poderão ser efetuadas através do telefone +351 220 190 153, de Terça a Sábado.
ESPORÃO NO PORTO
Rua do Almada, 501 – Porto
Reservas: www.thefork.pt / esporaonoporto@esporao.com / +351 220 190 153
Encomendas Take Away: +351 220 190 153
Horário: 3ªfeira a Sábado, das 11h00 às 23h00
SOBRE O ESPORÃO: Fundado em 1973 por José Roquette e Joaquim Bandeira, é uma das mais importantes empresas de vinhos em Portugal.
Determinante na afirmação nacional e internacional do Alentejo e do Douro, o Esporão é também hoje um embaixador da cultura Portuguesa,
desenvolvendo a sua atividade dentro dos limites da sustentabilidade e construindo relações próximas com clientes e consumidores em todo o
mundo. Na região do Alentejo, o Esporão produz vinhos tão emblemáticos como o Esporão Reserva e o Monte Velho, assim como azeites virgemextra. Aberto desde 1997, o Enoturismo da Herdade do Esporão é referenciado como um projecto pioneiro em Portugal e considerado pela Revista
Wine – A Essência do Vinho, o ‘Melhor do Ano 2016’. Em 2017 a Herdade do Esporão assinalou 750 anos da sua delimitação. O Esporão alargou,
em 2008, a sua presença e oferta à região do Douro com a compra da Quinta dos Murças, onde são produzidos vinhos de terroir com selo de
garantia Esporão. 2018 fica marcado pela abertura do Enoturismo na Quinta dos Murças e pela aquisição da cerveja artesanal Sovina. Em 2019 o
Esporão compra a Quinta do Ameal, na região dos vinhos verdes, onde são produzidos vinhos brancos de excelência a partir da casta Loureiro. O
Esporão comercializa os seus produtos em todo o tipo de lojas e restaurantes em mais de 50 países em todo o mundo. A abordagem holística na
adaptação de uma alargada gama de práticas sustentáveis inovadoras do Esporão tem conduzido a vários reconhecimentos nacionais e
internacionais, de onde se destacam os prestigiados prémios “Sustainability of the year award” nos “The Drinks Business Green Awards 2013” e o
“European Business Awards for the Environment” na categoria de “Produtos e Serviços”, em 2014. Em 2018, José Roquette, foi reconhecido com
o Prémio ‘The Green lifetime Achievement’, no ‘The Drinks Business Green Awards’ e João Roquette foi considerado a ‘Personalidade do Ano 2018’,
pela publicação Revista de Vinhos, nos prémios “Os Melhores do Ano 2018”. Em 2019 o Esporão assume um novo ciclo na identidade e na
comunicação da empresa e das suas marcas com a campanha Mais.Devagar. Em 2020, o Esporão foi reconhecido como uma das 50 marcas de
vinho mais admiradas do mundo, pela revista Drinks International, ficando em 13.º lugar no ranking dos The World’s Most Admired Wine Brands
2020.
http://www.esporao.com/
http://www.maisdevagar.com
https://www.facebook.com/esporaoworld
http://www.youtube.com/esporaoworld
http://instagram.com/esporaoworld
http://www.youtube.com/c/EsporãoAComidaPortuguesaAGostarDelaPrópria
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