Situado na zona histórica de Idanha-a-Nova, nas antigas instalações da Fábrica de
Refrigerantes Raiana dos anos 50 surge um espaço cuidado, onde o conforto e o bem-estar não foram postos
de lado. Com ingredientes selecionados, de preferência regionais, a cozinha intensifica o conceito de cultura
gastronómica, mas também as pizzas e pastas têm um lugar de destaque. Comece por ler um livro de cozinha
e deslumbre-se com o canto de leitura, aliando assim os conhecimentos teóricos e prático.
Ao fim de 10 anos sobre a última pequena revolução no nosso conceito, anos repletos de bons e grandes
momentos gastronómicos, achámos que era tempo de reflexão… tempo de refletir sobre os caminhos
trilhados, a evolução do mercado e da região, e principalmente dos anseios gerais da já grande comunidade
e família HELANA. Concluímos que é o momento para a renovação, não só na imagem gráfica e website, mas
sobretudo na parte gastronómica.
Apostaremos em novas iguarias e apadrinharemos novas matérias-primas carentes de atenção, mas cheias
de potencialidade, é o caso do Azeite, as Ervas Aromáticas, o Queijo, os Cogumelos Silvestres e outros tantos
produtos da terra, a nossa Idanha. Criámos parcerias com produtores locais e continuaremos dispostos a dar
enfoque de forma a cimentar sinergias.
Terminamos com a nossa frase antiga, mas cheia de atualidade:
“Dê abertura a novidades porque vamos decerto surpreende-lo! Envolva-se…”
Especialidades
Manteiga de Ovelha | Paté de Farinheira | Migas de Espargos Selvagens e Criadilhas | Cogumelos Silvestres | Espuma
de Azeite | Creme de Cogumelos Silvestres | Tiborna de Bacalhau | Bacalhau em Papelote | Arroz de Cabidela | Pato
Confit | Queijos Regionais | Espetada de Frutas c/ Leite-creme | Tartita de Requeijão
Responsável
Mário Rui Ramos (932694260)
Website | Correio electrónico | Skype
http://www.helana.com | geral@helana.com | ruixox
Morada
Rua José Silvestre Ribeiro, 35 6060-133 IDANHA-A-NOVA, PORTUGAL
Telefone | Fax
(+351) 277 201 095 | (+351) 277 101 501
GPS
S7.23772601921º
E39.9216540125º
Capacidade
60 lugares
Horários e Encerramento
Refeições - 12:00 às 14:30 e das 19:30 às 22:30 | Encerra às terças e quartas-feiras
Preços médios
Almoço 10€ | Jantar 15€
Facilidades
Acesso a deficientes; estacionamento a 100 mts; reserva aconselhável; recomendado para grupos; multibanco;
cartões de crédito; wi-fi
Tipos de Cozinha
Regional, Tradicional, Italiana, Grelhados e Criativa.
A nossa missão, valores e visão…
“Deixar uma marca positiva no panorama gastronómico da região, baseados na paixão que nos move, no gosto que
temos pela profissão que escolhemos e que abraçámos verdadeiramente.”
“Trabalhamos incansavelmente para proporcionar momentos de prazer, satisfação e bem-estar, não esquecendo
nunca a nossa alma gastronómica.”
Focamo-nos na obtenção da excelência, através de constantes e crescentes políticas de qualidade, a todos os níveis,
desde os ingredientes que usamos, aos fornecedores que escolhemos, não esquecendo as questões sociais e
ambientais.
Por isto e muito mais aguardamos a sua visita em breve!
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