restaurante do mês
Gula’s for kitchen lovers, Lisboa

“Sem a Bimby®
o Gula’s não
existiria...”
O restaurante Gula’s for Kitchen Lovers,
em Lisboa, tem uma nova morada e está
ainda mais Bimby®. Um espaço mais
amplo e moderno para dar resposta
aos tão concorridos almoços.
POR VANESSA COSTA NUNES | FOTOGRAFIA ANTÓNIO NASCIMENTO
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restaurante do mês
Gula’s for kitchen lovers, Lisboa
Gula’s for Kitchen Lovers
Rua Dona Filipa de Vilhena, n.º 18 A
1000-136 Lisboa
Tel.: 213 153 805
Telemóvel: 962 972 396
E-mail: sofia.raimundo@aminhagula.pt

O Gula’s for Kitchen Lovers tem uma novíssima cara.
Aberto há quase cinco anos, este original restaurante mudou agora de casa. Está a cerca de cinco minutos a pé da
morada anterior e passou a dispor de um amplo espaço
para servir os seus tão concorridos almoços. Da moderna,
espaçosa e aberta cozinha, saltam à vista, a par da dedicação e gosto pela comida, a presença indispensável da
Bimby ®. Aliás, não apenas uma, mas cinco Bimby ®. Sofia
Raimundo, proprietária, acredita que parte do sucesso do
seu negócio se deve ao robot de cozinha. “Começámos
com apenas duas Bimby ® e agora já temos cinco”, contou-nos esta arquiteta de profissão, acrescentando que
“se não tivesse a Bimby ® provavelmente não tinha aberto
este restaurante”.
“No Gula’s, as Bimby® são verdadeiras ajudantes de cozinha e trabalham muito. Todos os dias, fazemos vários
tabuleiros de comida, bolos e sopas. Noutros pratos,
usamo-la como auxiliar. É prática e poupa-nos tempo.
É maravilhosa! Sou viciada na Bimby ®. Há nove anos que
a tenho na minha vida”, garantiu-nos Sofia, que também é
a responsável pela criação dos pratos e das sobremesas.
Conta com a ajuda da sua irmã Rita, o seu braço direito
numa equipa de oito pessoas.

Um novo espaço
com tradição
familiar
A mudança para a nova morada deste renovado Gula’s aconteceu há cerca de oito
meses e agora está mais perto da família.
É que o número 18 da Rua Dona Filipa de
Vilhena pertence ao pai de Sofia. “Em 1957,
o meu avô abriu aqui o seu negócio, um
stand de automóveis”, recordou-nos enquanto nos mostrava as antigas fotos do
local e os seus protagonistas. “Nos últimos
anos, esteve arrendado a um cabeleireiro,
mas entretanto o espaço vagou. Já que a
loja é da família decidi investir. O balanço
é muito positivo”, continuou.
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Horário:
De 2.ª a 6.ª feira: 09h00 às 19h00

A proposta gastronómica do Gula’s
for Kitchen Lovers privilegia os sabores
caseiros e tradicionais. Um pouco como
as refeições em casa das nossas mães
ou avós.

Tradicional
mas com um “toque”
contemporâneo
A essência gastronómica do Gula’s for Kitchen Lovers mantém-se inalterada: cozinha tradicional e
caseira, mas com um toque de sofisticação. Hoje
em dia “as pessoas comem mal nas refeições que
fazem fora de casa e, quando comem bem, pagam
muito caro. Aqui, procuramos oferecer qualidade a um preço acessível”, explicou-nos Sofia Raimundo. Talvez por isso, “somos como uma grande
família. Os clientes sentem-se como se estivessem
em casa da mãe ou da avó”, concluiu.
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