Fins-de-semana
com sabor
Weekends
with flavor
COW-TASTIC

16 & 17 Março • March
Tudo sobre vacas! A primeira edição da Academia, passamos dois dias
inteiros a estudar este animal e tudo o que ele tem a oferecer. De carne
bovina a leites e queijos aprenda com os melhores fornecedores da região.
O nosso Chef explica os diferentes cortes e processos de maturação da carne
enquanto prepara duas refeições em que a carne de vaca é a estrela de cada
prato.
All about Cows! In our first Academic edition spend two full days studying
this amazing animal and all it has to offer. From beef to milks and cheeses
learn from the best suppliers and butchers the region has to offer. Our Chef
explains the different cuts and maturing processes of meat while preparing
two meals with the Cow as the star of each course.

€ 250

preço por pessoa sem alojamento
price per person without accommodation

€ 390

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

€ 640

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

Inclui: 8 horas de workshop na cozinha do hotel com refeição. 4 horas de excursão e
workshop numa quinta local com almoço. Bebidas durante as duas refeições. Receitas e um
presente.
Includes: 8 hours workshop in the hotel kitchen with meal. 4 hours excursion and workshop
at local farm with lunch. 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 48 horas de antecedência. Os workshops de
almoço e jantar em ambos os dias, 4 almoços ou jantares de hotel e 2 vagas para reserva de excursões. Capacidade total do programa 16 pessoas.
Minimum of 2 people per meal and maximum of 8. Meal and workshops must be booked 48 hours in advance. Workshops both lunch and dinner options
on both days, 4 hotel lunch or dinner meals and 2 lunch excursion reservation slots. Total package capacity 16 people.
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