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Zona do
CONFORTO
A correria da rotina Faz-nos deseiar passar mais
tem po cm casa. Da decoração ao gourmet,
procurámos os serviços que nos vêm tocar à porta.

QuantoSala
Decorar a casa ou supervisionar uma obra
pode tornar-so um pesadelo ou até uma mis-
são impossivel. O melhor mesmo e' pedir
ajuda aos experts da arquitetura de interio-
res. Das soluções mais simples, como
sugestões de organização do espaçoe dispo-
sição das peças. à decoração completa de
todas as divisões da casa ou do escritório, a
QuartoSala surge à nossa porta com todas as
respostas. Além dos servicos ao domicílio.
disponiveis em todo o Pais, a equipa de
designar da QuanoSala assina coleções de
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peças criativas e contemporâneas. Tel. 214
41 l l 10. www quilrlusali¡ com

Sushi em Casa
A proposta soa bem ainda antes de ser posta
em prática. Um jantar de suxhi servido em
nossa casa. sem livros de receitas. pratos
sujos nem uma tarde no supermercado à pro-
cura dos ingredientes certos (quem já expe-
rimentou fazer rolinhos de salmão sabe do
que falamos). A tentadora oferta está à dis-
tância de uma chamada telefónica, que
deverá ser feita até 24 horas antes da data
pretendida. À hora marcada a equipa do

Sushi em Casa loca à porta, trazendt
go tudo o quo e' necessário para sen il

dc frango. ummalrrlr, nigír .sushi/ni ::.-

do, rush¡ quente c outras iguarias da s:: -
nomia japonesa. Este serviço tem ur
fixo de 20 euros por pessoa, com o
obrigatório de oito pessoas. Fora
de Cascais é cobrada uma taxa de de: ~
ção de acordo com a distância perco
Tel. 914164 546.
www/acetmok cam/Sushiemcusucuscnl:

Concieige Etc.
Para a Conciergc Etc. “o céu é o lim
fácil perceber porquê. A lista de opçao
poniveis ó extensa e inclui serviços
organização de festas e casamentos.
dos de beleza,personal training, mas
e atividades para crianças. Tudo ogLh;

em sua casa. Tel. 2] 3 245 018.
www conciergcel: cam

Portugal ao DOMLCZÍZO
Pasta Medicinal Couto. enlatados Mr
ou pastilhas Gorila, produtos tipicas?
portugueses que nos acompanharam
longo de várias décadas, estão agora disto::-
veis para venda em todo o mundo. A i '

original e leva Portugal aos quatro cantos :i

globo através de um clique. Basta escolher
página online o que pretende eucomemL -
onde quer que esteja, a encomenda
entregue à sua porta. wwwpüriuqú

alia com I Carlota Morais Pires-N DA
Chef at Home
O chef Rui Jordão de Menezes assume as
rédeas da sua cozinha e transforma um

' jantar entre amigos numa experiência
gourmet. Wwwche/aihumepLb/agspai p»

Delicious Break
Cuidados de saúde, serviços de beleza,
organização de eventos e entrega de
ieieições. wwwde/iciousbleakcom

Espaço Delux
Dedicado ao universo gourmet, Merece
uma deliciosa seleção de vinhos,
champanhe: e espumantes, mas também
chocolates e cabazes para oierecer.
wwvi/.espatodeluxpt

Luxu ry Time
Da consultoria de imagem à organização
de casamentos. a lista de serviços e'
interminável e privilegia sempre a
sofisticação. wwwiuxmy-Iimeeii
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