Fins-de-semana
com sabor
Weekends
with flavor
COOK FOR MY VALENTINE

16 & 17 Fevereiro • February

Pelo seu amor à comida. Compartilhem juntos refeições simples e
românticas com esta experiência de 2 dias. Uma aula de culinária romântica
de 3 pratos espera por si e pela sua cara metade. Aprenda a criar um menu
completo e combinar sabores, faça um tour por uma vinha local e sua
destilaria enquanto desfruta dos seus vinhos. O nosso Chef espera por vocês
na vinha para partilharem algumas sobremesas combinando-as com vinhos.
For your love of food. Share together simple and romantic meals for two with
our 2-days experience. A romantic 3 course cooking class awaits you and
your partner. Learn about building a menu and matching flavours. Have a
tour of a local vineyard and its distillery while enjoying their wines. Our Chef
waits for you at the vineyard to share with you some wonderful desserts
using the wines.

€ 150

preço por pessoa sem alojamento
price per person without accommodation

€ 290

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

€ 440

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

Inclui: 4 horas de workshop na cozinha do hotel com refeição. 4 horas de excursão e
workshop na Adega Brejinho da Costa com almoço. Bebidas durante as duas refeições.
Receitas e um presente.
Includes: 4 hours workshop in the hotel kitchen with meal. 4 hours excursion and workshop
at Brejinho da Costa Winery with lunch. Beverages during both meals. Recipes and a gift.

CONDIÇÕES • CONDITIONS
Mínimo de 4 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. Capacidade total do pacote 16 pessoas.
Minimum of 4 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. Total package capacity 16 people.
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