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Platea Madrid
Platea Madrid é um revolucionário espaçogourmet que constitui já um referente do
conceito degastroexperience. Um espaço versátil, de 5800 metros quadrados, que oferece
numerosas propostas de ócio, para desfrutar enquanto se come ou saboreando umas
tapas. Os sabores do mundo também estão presentes, com mostras de cozinha peruana,
japonesa, mexicana e italiana.
Platea é uma visita imprescindível para os paladares gourmet em Madrid. O espaço ocupa o
edifício do antigo cinema Carlos III - junto à cêntrica praça de Colón - que foi transformado por
Lázaro Rosa-Violán, conservando no entanto toda a sua estrutura, com camarotes, fosso e palco.
O espaço está dividido em vários pisos, dedicados ao ócio gastronómico:
El Patio (piso 0): é a zona de tapas: croquetes, tortilhas caseiras, tempuras, saladas,
sanduíches, o melhor presunto de bolota e os nossos produtos de fumeiro típicos, servidos
em balcões desenhados para oferecer desde a melhor cerveja de pressão a uma variada
lista de vinhos e vermutes, cava ou champanhes.
El Foso (piso -1): diferentes postos gastronómicos de cozinha mediterrânica e internacional
que se combinam com a melhor gastronomia de vanguarda.
Canalla Bistró (piso 1): o chef valenciano Ricard Camarena ( (3 estrelas Michelín e 3 Soles
Repsol) oferece uma proposta gastronómica surpreendente e transgressora, empregando a
melhor matéria prima nas suas criações pessoais.
El Palco (piso 2): um balcão fantástico e uma ampla variedade de bebidas para desfrutar
da criatividade dos seus bartenders.
El Club (piso 3): o segredo mais bem guardado de Platea, um lugar onde desfrutar de
intimidade e de um ambiente elegante.
Junto à rua: a pastelaria Mamá Framboise e os produtos sibaritas de Gold Gourmet
- Restaurante Arriba de Ramón Freixa

Serviços
Celíacos

Reserva on line

Abierto hasta tarde

Wi-Fi gratis

Serviços complementares
Admisión de tarjetas de crédito

Cheque Gourmet

Coctelería

Comidas de grupo

Espectáculo

Reserva de mesa

SodexHO pass

Ticket Restaurant

Acessibilidade
General accesibility

A acessibilidade em Platea é garantida por um elevador elétrico desde a rua Marqués de
Zurgena. No interior do edifício, todos os elevadores permitem aceder a qualquer dos pisos.

Informação de interesse
Endereço

Zona

Calle de Goya, 5 - 7 28001

Barrio de Salamanca

Telefone

Correio electrónico

(+34) 91 577 00 25

info@plateamadrid.com

Web

Metro

http://www.plateamadrid.com/

Colón (L4), Serrano (L4)

Autocarro

Cercanías (Local train)

1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150, N4,
N22, N23, N24, N25, N26

Madrid-Recoletos

Última renovação

Price range

2014-06-01

de 16 a 30 euros

Tipo de cozinha

Horário

Gastrobares, Tapas, Internacional, De autor

De domingo a quarta-feira: 12:00 - 0:30 h
De quinta-feira a sábado, e vésperas de feriados:
12:00 - 2:30 h
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