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RESTAURANTES EM MARRAKECH

Restaurante: Al-Fassia Agdal
Endereço: Zone touristique de l’Agdal – MH 9 bis, route de l’Ourika
Descrição: Al Fassia Agdal, do Grupo Al Fassia, tem sido uma
referência da gastronomia marroquina há mais de vinte anos. É
uma "casa de hóspedes e restaurante", com 30 quartos e suites.
Localizado na estrada Ourika com vista para o Atlas e os jardins
luxuriantes do Agdal, o Al Fassia Agdal restaurante convida-o a
saborear a cozinha tradicional refinado em salas de jantar ou no
terraço. Capacidade de recepção é de 200 pessoas.
Website: http://www.alfassia.com/

Restaurant: Le Comptoir darna
Endereço: Avenue Echouhada – Quartier Hivernage
Descrição: Primeiro salão-restaurante em Marrakech, o seu
conceito musical tornou famoso. Este restaurante-bar-boutique é
um lugar colorido, clientela cosmopolita, famosos não tão famosos
em um ambiente festivo criado pelos dançarinos orientais. A
cozinha "fusão" conta com um menu de pratos europeus e
marroquinos. A mistura perfeita do Oriente e do Ocidente, este é o
lugar onde a noite significa festa.
Website: http://comptoirmarrakech.com/en

Restaurante: Dar Yacout
Endereço: 79, derb Sidi Ahmed Soussi/Bab Doukkala
Descreição: O Yacout é uma instituição em Marrakech, foi um dos
primeiros criados cerca de vinte anos atrás na medina por
Mohamed Zkhiri, que preside o destino deste suntuoso local. A
decoração é encantadora, com seus quartos exclusivos de tirar o
fôlego, vista panorâmica do terraço com vista para a medina e
da Mesquita Koutoubia. Cozinha marroquina altamente
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tradicional, com um menu que incorpora uma sucessão incrível de
sabores, e um serviço que faz jus aos padrões deste maravilhoso
estabelecimento.
Website: http://www.yacout.it/

Restaurante: Le Crystal
Endereço: Boulevard Mohammed VI
Descrição: Um refúgio de paz espera por você assim que
atravessa a porta da frente... .A piscina, com suas palmeiras, o
american bar, o espaço, a sala de jantar contemporânea e a
cozinha de plano aberto juntamente com a arquitetura fluem,
dando a magia do lugar. Os famosos irmãos gêmeos Jacques e
Laurent Pourcel criaram um menu especial denominado: a
cozinha saborosa, aromática e pessoal que mistura sabores
atípicos e só aparentemente contraditórias.
Website: http://www.prestigia.com/crystal-hotel-pacha-
marrakech.html

Restaurante: Palais Soleiman
Endereço: Dar Layadi – Kaa Machraa
Descrição: O palácio pertenceu a um dos últimos grandes chefes
de Marraquexe, Caïd Layadi. Sua arquitetura extraordinária foi
bem preservada: tetos em madeira, pintadas e esculpidas por
antigos zellijs além de um espaço majestoso. O lugar inteiro vive e
respira elegância e sofisticação. O chef Driss Segueni oferece seu
excelente menu composto de novos pratos marroquinos.
Website: http://www.palais-soleiman.com/
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