




Procura Algo Diferente? 
 

A Esquila gosta de surpreender. 
Uma das razões para termos um projecto Gourmet no interior é mesmo essa,  

ninguém imagina algo assim numa zona como a nossa. A outra é que temos  

espaço, ar puro, uma envolvente fantástica e sobretudo ingredientes com a maior  

qualidade e os mais saborosos que podem existir, sempre à mão.  

  

Carnes de pastos verdes, fruta acabada de apanhar, uma enorme variedade ervas  

aromáticas e mesmo flores comestíveis que ajudam a tornar as vossas experiências , 

um fantástico momento de convívio entre pessoas que têm o verdadeiro prazer de 

comer, e desta forma apreciar uma refeição única e memorável junto de nós, na 

Casa da Esquila. 
 

Esperamos que estas propostas vos agucem o apetite 

Bem hajam  

A Equipa da Esquila     



 

Oficinas de Gastronomia 

 

Aromáticas 

Aula Básica ou Avançada de Aromáticas 

Identificação  

Utilizações 

Cuidados a ter 

Elaboração de algumas receitas que permitirão um lanche ou 

refeição no final da aula de cozinha 

 

Duração entre 02 a 04 Horas  

(refeição incluída) 

Grupos Mínimos de 10 Pessoas 

 

Preços a Partir de 15,00 



  

Oficinas de Gastronomia 

 

Maridagens 

Ingredientes Básicos e/ou Avançados 

Erros Comuns 

O Vinho Certo? 

Vinhos e/ou Cervejas 

Maridagens de Comidas & Bebidas 

Elaboração de algumas receitas que permitirão um lanche ou 

refeição no final da aula de cozinha 

 

Duração entre 02 a 04 Horas  

(refeição incluída) 

Grupos Mínimos de 10 Pessoas 

 

Preços a Partir de 25,00 



 

Oficinas de Gastronomia 

 

Geo Sortelha  

Geocaching de Ingredientes 

Aula de Gastronomia  

Experiências Culinárias 

 

Elaboração de algumas receitas que permitirão um lanche ou 

refeição no final do evento 

 

Duração entre 03 a 08 Horas  

(refeição incluída) 

Grupos Mínimos de 10 Pessoas 

 

Preços a Partir de 35,00 



Oficinas de Gastronomia 

 

Outros Temas 

Azeite 

Chás, Tisanas e Infusões 

Idas inteligentes ao Supermercado 

(segredos e rasteiras dos produtos) 

Produtos Gourmet  

Chocolates 

Mel  

Molhos e Manteigas 

Comida Afrodisíaca 

E muitos outros… consulte-nos 

 



Passe um dia na Esquila… 

 

Temos parcerias com empresas de 
animação para lhe proporcionar um 

dia em cheio, com gastronomia, 
animação, e tudo o que possa  

imaginar e mais algumas coisas… 
 
 

Se procura fazer algo diferente para 
motivar a sua equipa,  

ou simplesmente mimá-la fale 
connosco, temos a solução para si. 



Passe um dia com a Esquila… 

 

Espaço para reuniões 

Aulas de Cozinha 

Desportos Radicais 

Oficinas Gourmet 

Degustações de Petiscos 

Degustações Rurais 

Team Building 

Experiências de Campo 

Pick Nicks Rurais 

Pausas em Sortelha 

Aulas de Dança 

 





Todos os valores apresentados são expressos em euros e  
Incluem IVA à taxa legal em vigor 

 
Mas se lhe interessar só a refeição, 

dispomos de Ementas Especiais para Empresas. 
Pode optar desde 

Refeições Gourmet Rápidas 
a   

Degustações de 5, 7 e 9 Pratos 
 

Diga-nos o que pretende, ou peça-nos simplesmente uma  
proposta e verá como a Esquila @ pode surpreender.   

 
Trabalhamos com os melhores e mais diferentes produtos, Batata 

Vitelotte, Tamarilho, Tupinambo, carne Kobe,  
Chouriças caseiras :) entre muitos outros.     

 

Ponha a Esquila a cozinhar uma proposta para si…  




