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Kitchen Alive 
The Cliff Bay é o palco do jantar show cooking 

 
No dia 21 de março o hotel The Cliff Bay recebe o 2º jantar da Rota das Estrelas, o Kitchen Alive. Com um 

conceito inovador, o evento apresenta uma fusão de alta gastronomia, enologia e música. O jantar volante 

será preparado por chefes que cozinham ao vivo em três ambientes diferentes: lobby inferior do hotel, 

restaurante Rose Garden e na cozinha. Champagne, ostras, caviar, sushi e sashimi, cozinha molecular, trufas 

são alguns dos elementos que os convidados poderão descobrir ao longo de 20 bancadas. A acompanhar a 

experiência gastronómica haverá uma seleção cuidada de vinhos portugueses. 

Chefes em Show-Cooking 

Para começar a degustação poderá fazer uma viagem por diversos sabores: caviar, ostras, foie gras, vieiras, 

sushi e sashimi, porco bísaro, queijo Stilton, conservas caseiras, risotto, couscous Libanês, porco preto… 

Para preparar as iguarias o Kitchen Alive conta com chefes vindos da Líbia, França e Portugal. São eles: Joe 

Barza (Chefe Consultor, MasterChef, Líbano), Miguel Laffan (L’and, Montemor-o-Novo, 1 estrela), Albano 

Lourenço ( Arcadas, 1 estrela) Ricardo Costa (The Yeatman, Porto, 1 estrela), (Fortaleza do Guincho, Cascais, 1 

estrela);  Vítor Matos (Largo do Paço, Amarante, 1 estrela), Henrique Sá Pessoa (Alma, Lisboa), e Paulo Morais 

(Umai, Lisboa). 

As sobremesas e pastelaria estarão a cargo de Olivier Barbarin (Châteaux d'Audrieu, França, 1 estrela); 

Sébastien Broda e Pascal Picasse (Le Park 45, França, 1 estrela Michelin); Yves Michoux e Damien Scelles ( Il 

Gallo d’Oro). 

 

A equipa do Il Gallo d’Oro e Benoît Sinthon apresenta também uma bancada dedicada aos sabores 

portugueses. A cozinha Porto Bay estará também representada pelo Chef Alcino Marques e João Espírito 

Santo. 

 

O evento será ainda acompanhado por música ao vivo, nomeadamente guitarra portuguesa, saxofone e ainda 

o Dj Emanuel Juanito na cozinha.  
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