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> EXPERIÊNCIA /  EXPERIENCE 4 
 

GIN LOVE   5 5  

É um apaixonado por Gin? 

Este é uma experiência à sua medida. Gin Tónico e/ou Cocktails de Gin   

desde selecções premium, às clássicas.  

A união entre as cuidadosamente selecionadas águas tónicas e os botânicos do nosso jardim vão de 

encontro ao gosto e experiência de cada hóspede.  

(Hendrick’s, Gin Mare, Sharish, G´vine, Martin Miller’s) 

 

> Duração aproximada da experiência:  1:30h 
 
 

 GIN LOVE  55 

. Are you a Gin lover? 

This is a Sublime experience tailored to your needs. Gin Tonic and/or Gin Cocktails 

from premium to exclusive selections.  

The blending between carefully selected tonic waters and the botanicals from our organic 

garden, will indulge the taste buds and experience of our guests. 

(Hendrick’s, Gin Mare, Sharish, G´vine, Martin Miller’s) 

 

> The experience lasts approximately:  1:30h 
 
 
 

 
 

RESERVAS / RESERVATIONS    

Reserve na nossa recepção a sua experiência com um mínimo 

de 24h de antecedência. Disponível para reservas entre 4 a 12 pessoas.  

Ao valor do menu acresce o valor de serviço de 100€ pelo Bartender exclusivo. 

 
 
Bookings available at our reception desk. 

Please note that you should book your experience at least 24h earlier. Available 

for bookings between 4 to 12 people 

To the value of the chosen menu is added 100€ for the exclusive bartender service. 

     Barman In Villa  

     Exclusive Experience 

 



 IVA incluído á taxa em vigor. Os preços apresentados são em euros | VAT included at the rate in force. The prices shown are in euros. 

 

 

 
 

 

 

> EXPERIÊNCIA 1 / EXPERIENCE 1 
 

UMA VIAGEM TIKI 65 

Uma saborosa viagem às Caraíbas, explorando as incríveis 

harmonizações de cocktelaria com rum e tequilas cuidadosamente 

selecionadas pela nossa equipa de Bar. 

(Havana 7, Diplomatico reserva, olmeca reposado, pisco 1615) 

 

> Duração aproximada da experiênçia: 1:30h 
 

A TIKI TRIP   65 

A tasty trip to the Caribbean, exploring the incredible cocktail 

combinations of rum and tequilas carefully selected by our Bar team. 

(Havana 7, Diplomatico reserva, olmeca reposado, pisco 1615) 

 

> The experience lasts approximately: 1:30h 

> EXPERIÊNCIA 2 / EXPERIENCE 2 
 

ALOHA SUNSET   75 

Como já ouviu dizer… 

"Somewhere Over The Rainbow" incorpore o espírito do Hawaii! 

E este Sunset apresenta uma vasta seleção de cocktail´s exóticos e  

cheios de frutas (Mai Tai, Long Islands, Daiquiris e Pina coladas) 
 

(Havana 7, Velho Barreiro, Absolut Elyx, Bulleit Bourbon) 

 

> Duração aproximada da experiência: 1:30h 
 

ALOHA SUNSET    75 

As it goes around... 

"Somewhere over the Rainbow" embodies the spirit of Hawaii! 

And this Sunset feeling features a wide selection of exotic and fruity cocktails 
(Mai Tai, Long Islands, daiquiris and pina coladas) 

(Havana 7, Velho Barreiro, Absolut Elyx, Bulleit Bourbon) 

 

> The experience lasts approximately: 1:30h 
 
 
> EXPERIÊNCIA 3 / EXPERIENCE 3 

 

UMA EXPERIÊNCIA À SUA MEDIDA 

Consulte a nossa equipe de Bartenders e construa a sua própria 

experiência.  

Todos os detalhes serão definidos de acordo com as suas referências.  

A TAILOR-MADE EXPERIENCE 

Kindly contact our Bartenders team and build your own experience. All 

details will be defined according to your preferences. 

 
 

Contacte o nosso Head Bartender para mais informações  

Please contact our Head Batender for further information: 

    Email: bar@sublimecomporta.pt 

mailto:bar@sublimecomporta.pt

