Fins-de-semana
com sabor
Weekends
with flavor
100 % GREEN MENU - ORGANIC COOKING
6 & 7 Abril • April

O produto é Rei. Descubra o Alentejo e os maravilhosos ingredientes que
tem para oferecer. No sábado, visite a quinta local “Aberta Nova”, onde irá
aprender as diferentes técnicas de cultivo orgânico. O Chef Daniel mostrarlhe-á o melhor de cada ingrediente, terminando com uma refeição de 3
pratos ao ar livre na quinta. No domingo, a diversão continua com outro
workshop - desta vez no hotel - usando ingredientes orgânicos e uma
refeição fresca de 3 pratos no À TERRA.
Produt is the King. Discover Alentejo and the wonderful ingredients it has
to offer. On Saturday visit a local Farm “Aberta Nova” where you can learn
about different organic growing techniques. Our Chef Daniel will be waiting
for you at the farm to show you new ways to bring out the best of each
ingredient, ending with a 3 course meal outdoors on the farm. On Sunday the
fun continues with another workshop, in the hotel using organic ingredients
and a fresh 3 course meal in À TERRA restaurant.

€ 110

(€ 65 sábado • saturday & € 45 domingo • sunday)

preço por pessoa sem alojamento
price per person without accommodation

€ 280

preço com alojamento em quarto individual
price with accommodation in a single room

€ 400

preço com alojamento em quarto duplo
price with accommodation in a double room

Inclui: 4 horas de excursão, workshop na quinta e uma refeição de 3 pratos, 4 horas de
workshop no hotel e uma refeição de 3 pratos. Bebidas durante as duas refeições. Receitas
e um presente.
Includes: 4 hours excursion and a workshop at a local farm with 3 course meal, 4 hours
workshop at the Hotel with a 3 course meal. Beverages during both meals. Recipes and a gift.
CONDIÇÕES • CONDITIONS
Mínimo de 2 pessoas por refeição e máximo de 8. Refeições e workshops devem ser agendadas com 24 horas de antecedência. Os workshops e almoço
em ambos os dias. Capacidade total do programa 8 pessoas.
Minimum of 2 people per meal and maximum of 8. Meal and workshops must be booked 24 hours in advance. Workshops both for lunch. Total package
capacity 8 people.
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