
Tarifário 2023: Aulas de culinária Brasileira para estrangeiros

Fornecedor: Cook in Rio
Site: www.cookinrio.com

E-mail: info@cookinrio.com
Gerente: Cristiano Nogueira 21 98894 9857

Fotos, descritivo em inglês e vídeo:
www.cookinrio.com/trade.html

Aula de 4 horas Moqueca baiana
1 - Aula de batida de Côco
2 - Aula de queijo coalho com geleia de pimenta
3 - Linguiça flambada com cebola.
4 - Aula de caipirinhas em várias frutas
5 - Moqueca com arroz
6 - Farofa de banana.
7 - Sobremesa: aula de brigadeiro
* Podemos fazer moqueca vegetariana para parte do grupo, sem
custo extra.

Aula de 4 horas Picanha ao forno
1 - Aula de Caipis
2 - Aula de queijo coalho com geleia de pimenta
3 - Aipim cozido com manteiga
4 - Aula de molho vinagrete
5 - Farofa c banana
6 - Aula de picanha ao forno.
7 - Sobremesa: aula de brigadeiro

Tabela de preços
Aula 1pax 2 a 6pax 7 a 60pax

Privativa R$840 R$420/pax à combinar

Aberta
(encaixe)

R$320 R$320/pax à combinar

Supermarket Tour* (50mins) R$70

Garrafa de Vinho Sol de Chile (T/B) R$45

Bolo de aniversário R$90

Cesta de lua de mel c champagne, flores
e caixa de bombons brasileiros

R$180

* Acompanhe a Simone numa visita ao supermercado
do bairro, onde ela apresentará os vários produtos
brasileiros que não são facilmente achados no exterior.

Não oferecemos transfer.

* Moqueca Linguiça Flambê

Farofa de banana * Feijoada completa

Caipis Queijo coalho com geleia de pimenta

* Podemos fazer moqueca e feijoada vegetariana para parte do grupo.

Horários:
Para aulas abertas (SIB, com outros alunos avulsos), as aulas
começam às 5pm. Para aulas PVT (exclusivas ou grupos maiores
de 6 pax) você escolhe entre 10am e terminando até 9pm.

Dias:
Todos períodos de
segunda-feira a sábado.

Validade:*
Valores válidos de 1 de
janeiro 2023 até 31
dezembro 2023

Endereço das aulas:
Para até 6 pax: Rua Sambaiba 304
Grupos com 7+ pax = Copacabana Hotel. Consulte-nos sobre
valores de aluguel desse e outros espaços.

Pagamento:
Antecipado p/ Cristiano Nogueira
pix cpf 25 874 426 05
comprovante p/ cookinrio@gmail.com

Idiomas:
Inglês, Português e
Espanhol
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