Fins-de-semana
com sabor
Weekends
with flavor
FINE CLASSICS

27 & 28 Abril • April

Viaje no tempo, aprenda a fazer os pratos mais clássicos e aproveite... De
um perfeito Coq au Vin ao delicioso Bife Wellington, aprenda as técnicas que
deram vida a esses pratos. No sábado, levá-lo-emos à adega local, Brejinho
da Costa. O Chef Daniel irá ter consigo e juntos prepararão uma refeição de 3
pratos. No domingo, na nossa cozinha, aprenda a preparar um perfeito Bife
Wellington e explore outras técnicas que o farão destacar-se na cozinha.
Travel back in time and taste the wonders of the classics. From a perfect Coq
au Vin to scrumptious Beef Wellington, learn the techniques that brought
these dishes to life. On Saturday we take you to a local winery, Brejinho da
Costa. Our chef will meet you at the vineyard to cook you a 3 course meal.
Sunday in our kitchen learn how to make the perfect Beef Wellington and
explore other techniques that will set you apart in the kitchen.

€ 110

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

preço por pessoa sem alojamento
price per person without accommodation

€ 290

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

€ 430

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

4 horas de excursão, workshop na adega com 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 winery 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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