MAKE FOOd
NOT WAR
em Fevereiro
in February

ATIVIDADES GRATUITAS
FREE ACTIVITIES

SEGUNDA • MONDAY

TERÇA • TUESDAY

QUARTA • WEDNESDAY

QUINTA • THURSDAY

SEXTA • FRIDAY

BREAKING BREAD
9H - 10H

WARM WINTER
17H - 18H

SLICE AND DICE
17H - 18H

AFTERNOON TEA
15H - 16H

SHAKEN NOT STIRRED
18H - 19H

A importância do pão. Descubra
diferentes massas, ingredientes
e prove o pão de um tradicional
forno a lenha quente.
The importance of bread.
Discover different doughs,
ingredients and taste bread from
a traditional hot wood oven.

Aprenda a fazer a sopa perfeita.
Para os meses mais frios e ideal
para fazer em casa.
Making the perfect soup and
stock. Perfect for the cold
months and easy to make at
home.

Quer aprimorar as suas
habilidades de faca com
os nossos Chefs? Aprenda
diferentes técnicas de como
usar lâminas na cozinha.
Expand on your knife skills
with our chefs. Learn different
techniques and when to use
different blades.

Horta do Chef, scones e infusões.
Chef’s Garden, scones and
infusions.

Aprenda a fazer diferentes
cocktails e partilhe as suas
próprias criações.
Learn how to make different
cocktails and share your own
creations.
FOR THE MINIONS*
18H - 19H
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 BOX*
10H - 14H30

9 & 10
Fim-de-semana Vegan
Vegan Weekend
16 & 17
Vou cozinhar para o meu Valentim
Cook for my Valentine
23 & 24
Comida lenta, Gourmet fast food
Slow food, Gourmet fast food
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.

ATIVIDADES PAGAS
PAID ACTIVITIES

FIM-DE-SEMANA
WEEKEND

€ 75

Uma aventura de culinária
fora de portas. Descubra os
diferentes locais no Alentejo
enquanto aprende a cozinhar
com alguns ingredientes
selecionados. É uma competição
e vão cozinhar uns contra os
outros com a ajuda do nosso
Chef 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 few ingredients.
Cook against each other with the
help of our chef to make the best
tasting dish. An experience for the
whole family or a group of friends.
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. 12 pessoas • people

RISOTTO
10H - 14H30

€ 100

Risotto não é apenas com
vinho branco. Aprenda todas
as combinações, desde o
Champanhe ao vinho tinto,
da carne de vaca ao caldo
de legumes e tudo o que
acompanha.
Risotto is not just with white
wine, learn all the different
combinations from Champagne
to red wine, beef to vegetable
stock and everything that goes
with it.
Inclui: Uma viagem à adega local com
um passeio pela vinha, aula de culinária
com o nosso Chef, almoço com bebidas
e receitas. Transporte não incluído.
Reservas com 24 horas de antecedência.
Preços por pessoa.
Includes: A trip to local winery with a
tour of the vineyard, cooking class with
our Chef, lunch with drinks and recipes.
Transfer not included. Booking 24 hours
in advance. Price per person.
Min. 2 - Max. 12 pessoas • people

SPICES OF ASIA
10H - 13H

€ 65

Visite a Ásia através dos
seus sabores. Viaje entre as
diferentes regiões e descubra
o caril de cada país.
Visit Asia through taste.
Travelling through the different
regions discover curries from
each country.
Inclui: Bebidas, receitas, lembrança,
almoço com os seus companheiros de
cozinha. Preços por pessoa.
Includes: Beverages, recipes, souvenir,
lunch with your fellow chefs. Price per
person.
Min. 2 - Max. 8 pessoas • people

FOR THE LOVE OF PASTA
10H - 13H
€ 65

TAPAS AND PINTXO
15H - 17H

Pare de comprar massa e
aprenda a fazê-la fresca a
partir do zero. Do tradicional
Spaghetti, Tagliatelle, Ravioli
ou Tortellini a uma combinação
de molhos variados desde
Carbonara a all’arrabbiata.
Stop buying pasta, learn how to
make fresh pasta from scratch.
From traditional Spaghetti,
tagliatelle, Ravioli, Tortellini to a
combination of sauces ranging
from Carbonara to all’arrabbiata.

Faça uma viagem a Espanha
aprendendo técnicas tradicionais
e modernas para criar as tapas
perfeitas para um cocktail.
Take a trip to Spain by learning
both traditional and modern
techniques to create the perfect
cocktail accompaniment.

€ 40

Inclui: Bebidas, tapas e receita.
Preços por pessoa.
Includes: Beverages, tapas and recipes.
Price per person.
Min. 2 - Max. 8 pessoas • people

Inclui: Bebidas, receitas, lembrança,
almoço com os seus companheiros de
cozinha. Preços por pessoa.
Includes: Beverages, recipes, souvenir,
lunch with your fellow chefs. 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.
*Atividade realizada todos os meses • Monthly activity

