
 

 

 

 

JANTAR ENOGASTRONÓMICO A 4 MÃOS 

CHEF JORGE PEÇAS CONVIDA CHEF JUSTA NOBRE  

VINHOS HERDADE DOS GROUS 

- 03 de Outubro ao jantar no Restaurante Divinus – 
Convento do Espinheiro Historic Hotel & Spa – Évora . Portugal 

 

 

 

No dia 3 de Outubro o Chef Jorge Peças e a Chef 

Justa Nobre irão elevar a sua mestria e 

criatividade num menu de assinatura a 4 mãos, 

criado especialmente para este evento. Trata-se 

de um encontro de sabores em que a ideia é 

proporcionar uma experiência única e especial, 

onde não faltará a maridagem vínica com 

produtor de excelência da região do Alentejo: a 

Herdade do Grous. 

 

 

 

 



Sobre a nossa muito especial convidada; A Chef Justa Nobre 

(justanobre.pt > ), nome incontornável da cozinha portuguesa, 

expoente máximo dos sabores tipicamente nossos. Nascida no coração 

de Trás-os- Montes, Justa Nobre transportou alma e o sabor da cozinha 

tradicional portuguesa para a capital. Cedo se tornou chefe de cozinha 

e não demorou a inaugurar o seu próprio espaço, que desde então, se 

tornou uma referência da gastronomia portuguesa. Conhecida por 

reinventar a boa cozinha portuguesa, Justa Nobre sempre teve a 

preocupação de utilizar produtos novos e de qualidade na confeção das 

suas receitas. 

No Convento do Espinheiro, a cozinha do Chef Jorge Peças  

( DIVINUS > ) identifica-se pela celebração do ciclo da natureza e pela 

utilização dos melhores produtos da terra. Ao procurar construir 

experiências gastronómicas únicas e diferenciadoras, acrescenta 

ingredientes da cozinha mediterrânica que se fundem 

harmoniosamente com a gastronomia local, criando verdadeiras obras 

de arte. 

Os néctares da HERDADE DOS GROUS; 

(http://www.herdadedosgrous.pt/pt/) A HERDADE DOS GROUS 

situa-se em Albernoa, a 17 quilómetros de Beja, e tem como áreas de 

negócio a produção de vinho, agro-pecuária, turismo rural e 

enoturismo. Na Herdade dos Grous, assumimos a missão de produzir 

vinhos e azeites de forma sustentável e responsável para salvaguardar 

o ambiente e reduzir a nossa pegada de carbono. Em todas as nossas 

áreas de atuação, procuramos aliar os métodos tradicionais às novas 

tecnologias, mantendo como linha de rumo uma gestão ética, 

transparente, com base nas boas práticas e com um eixo orientador em 

torno da proteção e preservação da natureza.  

Sustentabilidade e Natureza são os pilares deste projeto.  

Os vinhos apresentam uma personalidade forte evidenciando as 

características do terroir da Herdade dos Grous. Marcados pela 

frescura e pela franqueza da sua fruta, são vinhos de grande 

longevidade quando se trata dos tintos e de grande intensidade 

aromática no caso dos brancos. 

 

https://justanobre.pt/
https://www.conventodoespinheiro.com/restaurantes-e-bares/
http://www.herdadedosgrous.pt/pt/


- MENU – 

 

Couvert 

Croquetes Novilho Mertolengo  e Alho confitado 

Mertolengo veal croquettes with garlic confit 

Chef Jorge Peças 

Entrada |  Starter 

Cannelloni de Sapateira com brunesa de manga verde  

Crab cannelloni with green mango brunoise 
Herdade dos Grous Branco 2019 

Chef Justa Nobre 

Peixe | Fish 

Tranche de garoupa com banana, molho de tomate e puré de ervilhas 

Grouper fish with banana, tomato sauce and pea cream 
Herdade dos Grous Branco 2019 

Chef Justa Nobre 

Sorbet 

Maça e aipo 

Apple and celery 
Herdade dos Grous Branco 2019 

Chef Jorge Peças 

Carne | Meat 

Borrego do Alentejo, feijão manteiga, Nabo e funcho  

Alentejo lamb, butter beans, turnip and fennel 
Herdade dos Grous Tinto Reserva 2017 

Chef Jorge Peças 

Sobremesa | Dessert 

Cheesecake de nozes pecan e caramelo salgado 

Pecan nuts cheesecake with salted caramel 
Quinta de Valbom LBV 2012 

Chef Justa Nobre 

 

75 Euros P/P 

VINHOS INCLUÍDOS  WINES INCLUDED  

HERDADE DOS GROUS 

Lugares limitados / reserva necessária 

Advance reservation required 



 

 

CONVENTO DO ESPINHEIRO, HISTORIC HOTEL & SPA 

Canaviais, 7005-839 – Évora . Portugal 

reservas@conventodoespinheiro.com | +351 266 788 200 

 

www.conventodoespinheiro.com 

mailto:reservas@conventodoespinheiro.com
http://www.conventodoespinheiro.com/

