EXPERIÊNCIAS HERDADE GRANDE
1. PROVAS DE VINHOS (todas as provas incluem visita guiada à
Adega/Vinhas) *
A. PROVA HERDADE GRANDE CLÁSSICO – 14€ (p/ pessoa)
Branco/ Rosé /Tinto

B. PROVA HERDADE GRANDE VERÃO – 14€ (p/ pessoa)
Branco/ Branco Antão Vaz / Rosé

C. PROVA HERDADE GRANDE PREMIUM – 23€ (p/ pessoa)
Branco Gerações/ Branco Grande Reserva /Tinto Gerações/ Tinto Grande Reserva

D. PROVA HERDADE GRANDE ED. LIMITADAS – 66€ (p/ pessoa)
Branco Amphora/ Tinto Amphora / Roupeiro/ Sousão / AML 70

Todas as provas são acompanhadas de azeite HG Premium e pão caseiro Alentejano

*COMPLETE A SUA PROVA DE VINHOS COM…
PETISCO HG – 9,5€ (p/ pessoa)
Queijos + enchidos + marmelada ou compota de figo e pão caseiro alentejano

PETISCO HG PREMIUM – 17,50€ (p/ pessoa)
Queijo fresco + pão “surpresa” + enchidos +pão alentejano + tibornas de tomate, azeite e coentros +
espetadas de fruta (da época) *

PETISCO TÍPICO ALENTEJANO – 32€ (p/pessoa)
Queijo fresco + paio Alentejano + pão “surpresa” + croquetes, rissóis e pastéis de bacalhau + grão com
bacalhau + cachola frita (borrego) + pimentos assados + creme de legumes/coentros (a pedido) + espetadas
de fruta da época + rodilhas + pastéis de nata + café*

PETISCO GOURMET – 46€ (p/pessoa)
Queijo curado + paio Alentejano + pão “surpresa” + croquetes, rissóis e pastéis de bacalhau + grão com
bacalhau + cachola frita (borrego) + Carapaus de escabeche + pimentos assados + Salada de tomate com
orégãos+ Creme de coentros ou sopa de tomate com carne frita e ovo (alentejana) em chávena + Entrecosto
assado com batata assada ou frita + espetadas de fruta da época + rodilhas + pastéis de nata + café*

Todos os preços afixados incluem IVA à taxa legal em vigor

2. CESTO PICNIC (CLÁSSICO OU SUNSET) - 40€ (p/pessoa)
Mínimo: 2 pessoas. (ver ementa clássica) *

3. CESTO PICNIC GOURMET - 69€ (p/pessoa)
Mínimo: 4 pessoas. (ver ementa) *

NOTAS:
•

Duração limite das provas A, B, C e D até 1h00;

•

Duração limite das provas com acompanhamento de Petisco HG/ Petisco HG Premium até 2h;

•

Duração limite das provas com acompanhamento de Petisco Típico Alentejano até 2h/ 2h30;

•

Duração limite das provas com acompanhamento de Petisco Gourmet até 2h30/ 3h;

•

Duração limite máxima do Picnic de 2h30/ 3h;

•

Duração limite máxima do Picnic Gourmet de 3h/ 3h30;

•

Desconto de 50% para crianças entre os 5 e os 10 anos;

•

Consumo de vinhos limitado a 1 garrafa para 3 pessoas. Caso a média seja superior, será cobrado o
valor de loja com desconto de 20%.

•

Outros Vinhos poderão ser servidos, extra, com desconto de 10% sob o preço em vigor na loja.

•

Rodilhas, pastéis de nata, queijadas de requeijão, bolo de mel, torta de laranja acresce 2,5€ p/pessoa.

•

Café acresce 1€ p/pessoa.
*Reserva antecipada (48h) bem como o pré-pagamento de 50% do valor total.

HORÁRIO E CONTACTOS:
www.herdadegrande.com
Aberto de segunda a sábado

geral@herdadegrande.com

Horário: das 10h às 18h.

Tel. : 00351 284 441 712

Última entrada às 17h.

Tlm: 00351 913081958 / 00351 916603166

Faça já a sua reserva!

Observações: A visita é realizada em Português ou
Inglês .
Recomenda-se marcação prévia.

Todos os preços afixados incluem IVA à taxa legal em vigor

