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JANTARES O ‘Jardins da
Mimi’ junta-se ao ‘Amazónia’
neste Verão, proporcionando
um espaço ao ar livre para, a
partir desta quinta-feira, rece-
ber os clientes que apreciam
um bom jantar numa espla-
nada nas noites quentes de ve-
rão, em Viseu.

Assente num conceito de es-
planada ao ar livre em que o
ambiente é propício para um
jantar a dois, com a família ou
em grupo com amigos, o ‘Jar-

dins da Mimi’ convida a belos
serões gastronómicos e de
convívio, pontuando a expe-
riência com as melhores igua-
rias regionais e tradicionais, re-
ferências da carta do Forno da
Mimi, incluindo o rodízio à bra-
sileira, com as mais suculentas
e variadas carnes.

Para além do ‘Jardins da
Mimi’, o novo espaço Amazó-
nia também em funciona-
mento de quinta-feira a sá-
bado, tem a sofisticação de um

espaço de restauração mo-
derno, mantendo as memórias
do espaço e do ambiente da
original danceteria do The Day
After. 

A decoração é sofisticada e
requintada, o ambiente acolhe-
dor e natural, com ar tropical e
com animais à escala real. 

A iluminação cénica permite
a diferenciação dos diferentes
ambientes do restaurante e ba-
res, conferindo a este espaço
um carácter camaleónico e de

grande versatilidade. 
Do sushi aos grelhados, dos

cocktails às sangrias, o conceito
‘Amazónia’ lança um enorme
desafio que permite desvendar
um mundo desconhecido. 

Entre os sabores fortes da
América Latina e a frescura da
Ásia, no ‘Amazónia’ nasceu um
novo conceito de jantar cita-
dino. 

A fusão das melhores carnes
grelhadas típicas do Brasil e a
barra especial japonesa, agitam

as noites de Viseu, não esque-
cendo as surpreendentes so-
bremesas para selarem uma
refeição a dois, em família ou
partilhada com amigos.

A reserva antecipada de
mesa para o ‘Jardins da Mimi’
e ‘Amazónia’ é sempre aconse-
lhada, através do número
967065044.

O ‘Jardins da Mimi’ e o res-
taurante ‘Amazónia’ localizam-
se no restaurante Forno da
Mimi & Rodízio Real, na Es-
trada Nacional 2 – Vermum –
Campo - Viseu, junto à disco-
teca The Day After. �

‘Jardins da Mimi’ abre portas quinta-feira


