em Março
in March

FIM-DE-SEMANA
WEEKEND
2&3
Fim-de-semana de caça
Game Weekend
9 & 10
Fim-de-semana de miúdas
Girl’s Weekend
16 & 17
Vaca-tástica
Cow-Tastic
23 & 24
Cozinha molecular
The Science of Cooking
30 & 31
Tudo sobre vegetais
All about Vegetables
Estas atividades têm preços especiais e incluem
alojamento. Consultar o hotel para mais informações.
These activities have special prices and include
accommodation. Ask the hotel for more information.

TERÇA • TUESDAY

QUARTA • WEDNESDAY

QUINTA • THURSDAY

SEXTA • FRIDAY

COOKIE MONSTER
17H - 18H

BARISTA MASTERCLASS
16H - 17H

EGGCELENCE
9H - 10H

TIME FOR YOUR BABY
10H - 11H

SHAKEN NOT STIRRED
18H - 19H

A bolacha perfeita está à
distância dos seus dedos.
The perfect cookies are now at
your finger tips.

Descubra o mundo do café, desde
as diferentes moagem do grão até
a formação de um cappucino.
Discover the world of coffee from
the different grinding of the beans
to foaming a cappucino.

Tudo sobre ovos. Explore as
diferentes formas de cozinhar
um ovo e crie o pequeno-almoço
perfeito.
All about Eggs. Discover the
various ways to cook eggs and
create your perfect breakfast.

Aprenda receitas saudáveis e
fáceis de comida de bebé.
Learn how to make healthy and
easy baby food from your own
home.

Aprenda a fazer diferentes
cocktails e partilhe as suas
próprias criações.
Learn how to make different
cocktails and share your own
creations.

Inclui: Aula, receita, prova e bebidas.
Includes: Class, recipes, tasting and
beverages.
Min. 2 - Max. 8 pessoas • people

Inclui: Aula, receita, prova e bebidas.
Includes: Class, recipes, tasting and
beverages.
Min. 2 - Max. 8 pessoas • people

Incluído: Aula, receita, pequeno-almoço
buffet e bebidas.
Includes: class, recipes, breakfast buffet
and beverages.

Inclui: Aula, receita, prova e bebidas.
Includes: Class, recipes, tasting and
beverages.
Min. 2 - Max. 8 pessoas • people

Inclui: Aula, receita, Amuse bouche e
bebidas.
Includes: Class, recipes, Amuse bouceh and
beverages.
Min. 2 - Max. 8 pessoas • people

FOR THE MINIONS*
18H - 19H

Min. 2 - Max. 8 pessoas • people

Tudo para as crianças. Deixe
que os seus filhos se divirtam
na cozinha aprendendo a fazer
guloseimas.
All for the Kids’. Let your kids be
amused in the kitchen learning
how to make different treats in
the kitchen.
Inclui: Aula, receita, prova e bebidas.
Includes: Class, recipes, tasting and
beverages.
Min. 2 - Max. 8 pessoas • people

MYSTERY MONDAY*
10H - 14H30

ATIVIDADES PAGAS
PAID ACTIVITIES

MAKE FOOd
NOT WAR

ATIVIDADES GRATUITAS
FREE ACTIVITIES

SEGUNDA • MONDAY

€ 75

Uma aventura culinária no
exterior. Descubra os diferentes
locais no Alentejo enquanto
aprende a cozinhar com uma
seleção de ingredientes sazonais.
O nosso Chef ajuda-o a explorar
a magia da estação para fazer o
melhor prato de degustação. Uma
experiência para toda a família ou
um grupo de amigos.
An outside cooking adventure.
Discover different locations in
Alentejo while learning to cook
with a select seasonal ingredient.
Our chef helps you explore the
magic of the season to make the
best tasting dish. An experience
for the whole family or a group of
friends.

MASTER IN SAUCES
17H - 19H

€ 40

Domine a arte de um molho
perfeito. Diferentes técnicas e
combinações de sabores para
acompanhar a estrela do seu
prato.
Master the art of a perfect sauce.
Different techniques and flavour
combinations to accompany the
star of your dish.
Inclui: Aula, receita, Amuse bouche e
bebidas.
Includes: Class, recipes, Amuse bouceh and
beverages.
Min. 2 - Max. 8 pessoas • people

GRILL MASTER
18H - 21H

€ 70

Domine o Grill e descubra o
mundo do calor e do fogo.
Legumes, frutas e carne… vão
todos para o fogo.
Master the Grill. Discover the
world of raw heat and fire.
Vegetables, Fruit and meat all get
their turn to burn.
Inclui: Aula, receita, jantar e bebidas.
Includes: Class, recipes, dinner and
beverages.
Min. 2 - Max. 8 pessoas • people

ASIAN STREET FOOD
10H - 14H

€ 75

Corra pelas ruas da Ásia enquanto
exploramos a variedade de
comida desta regiao. Excursão
fora do hotel, aula de culinária e
almoço.
Run through the streets of Asia as
we explore the variety of street
food. Excursion outside the hotel,
cooking class and lunch.
Inclui: Aula, receita, Amuse bouche e
bebidas.
Includes: Class, recipes, Amuse bouceh and
beverages.
Min. 2 - Max. 8 pessoas • people

Inclui: Tour e explicação da localização,
aula de culinária, almoço, bebidas e
presente. Transporte não incluído.
Reservas com 24 horas de antecedência.
25% de desconto para crianças dos 6 aos 12
anos. Preços por pessoa.
Includes: Tour and explanation of location,
Cooking Class, Lunch, Beverages, and Gift.
Transfer not included. Booking 24 hours in
advance. 25% discount for children from 6
to 12 years. Price per person.
Min. 2 - Max. 8 pessoas • people

As atividades são gratuitas para os hóspedes e incluídas no alojamento. Têm um custo de 15€ para os passantes (exceto as atividades de sexta-feira que são 20€ e 15€, respetivamente). Podem ser alteradas sem aviso prévio.
Activities are free for guests and included in the accommodation. They cost € 15 for walk-in guests (except Friday’s activities which are € 20 and € 15, respectively). They can be changed without prior notice.
Atividades gratuitas estão sujeitas a disponibilidade e é necessário reserva com 24h de antecedência. • Free activities are subject to availability and 24 hour advance booking is required.
*Atividade realizada todos os meses • Monthly activity

A LA FRANÇAISE
15H - 17H

€ 85

Voulez vous ..? Culinária francesa
fina. Aprenda os segredos para
um inesquecível Coq au vin,
Magret de pato e muito mais.
Voulez vous..? French fine
cuisine. Learn the secrets to an
unforgettable Coq au vin, Duck
Magret and much more.
Inclui: Aula, receitas, menu de 3 pratos e
bebidas.
Includes: Class, Recipes, 3 course Dinner
and beverages.
Min. 2 - Max. 8 pessoas • people

