
(13,50€) e termine
com o bolo Da Noi
(4€), de amêndoa e
frutos vermelhos.
Antes de sair deixe
a sua opinião escrita

Em italiano, Da Noi significa, entre
muitas coisas, “na nossa casa”. 
Foi com o intuito de os clientes 
se sentirem em casa que Ana
Mendonça e Samuel Barroso
abriram este restaurante em
Matosinhos. É bonito. 

A carta conjuga influências da
cozinha italiana e portuguesa,
como o risotto de bacalhau com
tomate e coentros e o ossubuco
(ambos a 14€). Mas se prefere a
portugalidade, vá aos mimos da
sorte, isto é, bochechas de porco

na parede do restaurante.

Da Noi
RBritoCapelo,1127
(Matosinhos).939627712.Ter-
Sáb12.00-15.00/19.00-23.00.
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Isto das marmitas é giro e, sim
senhor, está na moda. Mas nem
toda a gente chega a casa do
trabalho eufórica e cheia de
vontade de se agarrar aos tachos e
preparar o almoço do dia seguinte.
Foi a pensar em quem não tem
tempo, vontade e/ou jeito, e no
facto de as alternativas de última
hora significarem quase sempre
comida rápida e pouco saudável
que Ana Cunha e Ana Terra,
ambas ligadas às ciências da
nutrição, criaram a ilovemi – My
Intelligent Food, em Novembro.

A ementa semanal é
disponibilizada no Facebook e
as entregas acontecem ao
almoço (11.00-14.00) e ao
jantar (19.00-22.00) de
segunda a sexta-feira
no Porto,
Matosinhos, Gaia,
Maia, Ermesinde e
Gondomar. Os
pedidos podem ser
feitos até às 10.00
(almoço) e 18.00
(jantar) do próprio dia.

O menu inclui prato
principal (há sempre dois à
escolha), uma infusão de
fruta e talheres de plástico.
No total, uma refeição fica
por 8,40€, já com a taxa de
entrega incluída. Se quiser
completar a refeição pode
pedir uma sopa (1,80€) e
um iogurte (3€).

ilovemi – My Intelligent
Food
facebook.com/ilovemifood.
anaterra@ilovemi.pt.

Omenuinclui
umainfusão.
Estaerade
laranjae
limão.

Comapenas
312Kcal,eiso

bulgurcom
frangoe

cogumelos
emleitede

coco.

Oscubosde
salmãocom
salteadode
espinafres

têm431Kcal.

E a sala estava
toda iluminada

DaNoi
Écomoseestivesseemcasa

Mimos da sorte Bolo Da Noi

ilovemi–MyIntelligentFood
Comidasaudávelaodomicílio
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