PRATOS PRINCIPAIS • MAIN DISHES

Experiências no Hotel • Experiences at the Hotel

EXPERIENCIAS
GASTRONOMICAS
GASTRONOMIC
EXPERIENCES
Algumas das nossas experiências são sazonais.
Pergunte à Experience Manager que outras atividades
são possíveis realizar enquanto estiver connosco.
Todas as experiências estão sujeitas a disponibilidade e
requerem a realização de reserva com uma antecedência
mínima de 48 horas.
Some of our experiences change according to the season.
Ask our Experience Manager what other activities you can
do while with us.
Workshops are subject to availability and require a
reservation of at least 48h in advance.
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MANHÃ COM OS CHEFS
MORNING WITH THE CHEFS
10:00 – 13:00
de terça a sábado • from Tuesday to Saturday
Min. 1 pax Max. 6 pax 3h
90€ por pessoa • per person
Começamos com uma visita aos diferentes fornecedores
para escolher os ingredientes para o Menu do Dia e,
durante a qual, o Chef dará algumas dicas de como
escolher os produtos certos.
Chegados ao hotel colocamos mãos à obra pra ajudar na
preparação do jantar.
No final há uma refeição composta por três pratos à
nossa espera (inclui uma bebida para cada prato).
We start with a visit to different suppliers to choose the
ingredients for the Menu of the Day, during which the
Chef will give you some tips on how to choose the right
products.
Arriving at the hotel we set to work to help prepare
dinner.
In the end there is a three course meal waiting for us
(includes one beverage for each dish).
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NASCIDOS NO ALENTEJO
BORN IN ALENTEJO
Experiência de grupo • Group experience
Min. 6 pax Max. 30 pax 1h30
45€ por pessoa • per person
Com a ajuda dos nossos Chefs irá preparar uma refeição
de três pratos com receitas tradicionais do Alentejo.
No final delicie-se com esta refeição acompanhada por
duas bebidas.
With the help of our Chefs you will prepare a three course
meal with traditional Alentejo recipes.
In the end, enjoy this meal with two beverages.
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COCKTAILS
Diariamente, até às 18:00 • Daily, until 18:00
Min. 2 pax Max. 10 pax 1h
25€ por pessoa • per person
Aprenda algumas receitas de cocktails com o nosso
barman, utilizando produtos e bebidas locais.
Learn some cocktail recipes with our barman, using local
ingredients, spirits and liquors.

DIY DE JANTAR E VINHO
DINNER AND WINE DIY
Parceria com a Herdade do Cebolal
In partnership with Herdade do Cebolal
Min. 4 pax Max. 10 pax 2h+
85€ por pessoa • per person
A Herdade do Cebolal vem até ao Santiago Hotel para que
possa fazer a sua própria combinação de castas do vinho
para acompanhar o jantar. Com o vinho pronto é tempo
de ajudar os nossos Chefs a preparar a refeição de três
pratos feita com produtos locais e sazonais.
Por fim só falta deliciar-se com tudo isto!
Herdade do Cebolal comes to Santiago Hotel so you can
make your own blend of wine to accompany dinner. With
the wine ready it is time to help our Chefs prepare the
three course meal made with local and seasonal produce.
Finally all you have to do is enjoy!
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